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1. Inledning 

 

 

 

I detta första inledande kapitel vill jag redogöra för tillkomsten av studiens ämne             

samt studiens bidragande till samhället. Därefter följer beskrivning av studiens syfte,           

dess frågeställningar samt det nuvarande forskningsläget utifrån studiens tema. I          

slutet av kapitlet finns en disposition som beskriver studiens kommande innehåll. 

 

 

Jag har snart läst klart ett tre år långt program på Umeå universitet för att utbilda mig                 

till kulturentreprenör. Då jag snart är nyutexaminerad kulturentreprenör påbörjade jag          

därför att söka jobb som är relaterade till utbildningen. En kulturentreprenör kan,            

enligt Programmet för kulturentreprenörskap vid Umeå universitet, arbeta med:         

”projektuppdrag, producentarbete och/eller eget företagande. Man arbetar ofta i         

nätverk och i samarbete med kulturinstitutioner, offentliga förvaltningar, turistföretag,         

mediebolag, studieförbund m fl”. Jag läste en jobbannons där det eftersöktes en            1

kulturproducent till föreningen Verket i Umeå. Annonsen efterfrågade de         

arbetsuppgifter, kunskaper och erfarenheter som jag lärt mig under utbildningen.          

Detta gav mig självförtroende att jag verkligen var kvalificerad för att söka tjänsten.             

Så jag sökte tjänsten och fick jobbet. Idag arbetar jag alltså som kulturproducent på              

Verket i Umeå. 

 

Som ny kulturproducent på Verket var det självklart mycket som jag skulle lära mig              

om verksamheten för att kunna bli en självständig arbetare. Jag skulle skaffa ny             

kunskap i relation till arbetet och jag skulle även våga skaffa mig denna kunskap,              

våga göra fel samt våga ta plats. De verktyg som jag hade i bagaget till hjälp var                 

utbildningen vid Umeå universitet, Programmet för kulturentreprenörskap, och livet         

1 Umeå universitet, Efter utbildningen, 
https://www.umu.se/utbildning/program/programmet-for-kulturentreprenorskap/ 2018-03-05. 
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självt. Jag skulle alltså använda min kunskap och erfarenhet på riktigt, utanför            

universitetet, i en helt ny kontext. Jag bär titeln Kulturproducent på mina axlar och              

skulle därav också förmedla denna arbetsroll och dess kunskaper. Utifrån studiens           

forskning kräver detta både kunskap och självförtroende. 

 

Genom denna studie vill jag bidra med forskning till praktiska utbildningar, gällande            

kunskap och läroprocesser, till både utbildare och studenter. Studien bidrar även           

med forskning gällande normer och genus i relation till kunskap och självförtroende,            

utifrån det svenska samhället. 

 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie är att studera nyutexaminerade kulturentreprenörers         

upplevelser av deras första arbete inom det kulturentreprenöriella området. 

 

Studiens frågeställningar: 

● Hur upplevs och hanteras processen att gå från studerande kulturentreprenör          

till arbetande kulturentreprenör? 

● Vilka är de eventuella skillnaderna av upplevelser och hanterande av det nya            

arbetet, sett ur ett genusperspektiv? 

 

 

Forskningsläge utifrån studiens tema 
 

Temat för denna studie är nyutexaminerade studenters upplevelser och hantering av           

det nya arbetet. Det har gjorts mycket forskning kring detta tema utifrån vårdens             

perspektiv, specifikt utifrån sjuksköterskors upplevelser. Det finns även mycket         

forskning kring lärares upplevelse av den första tiden i yrket. Ytterligare finns det lite              

forskning kring socionomers upplevelser från den första tiden i det nya yrket. Jag har              

dock ej hittat någon forskning som utgår från kulturentreprenörers upplevelser av det            
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första arbetet inom det kulturentreprenöriella området. Denna studie vidrör även          

temat genus och kunskap, vilket det finns mycket forskning om där dessa två teman              

möter varandra. Nedan följer några exempel på den forskning som ligger nära            

studiens inriktning mot genus och kunskap. En uppsats från Umeå universitet:           

“Duktighetsfenomenet – Ambition, höga krav och stress bland ”duktiga tjejer” i den            

svenska gymnasieskolan” skriven av Maria Lindgren undersöker       

duktifhetsfenomenet bland de kvinnliga eleverna i den svenska gymnasieskolan ur          

ett genusperspektiv. Det finns även en avhandling från Jönköping universitet: “Den           2

långa vägen till en jämställd gymnasieskola – En studie om genuspedagogers           

förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete ” skriven av Victoria C Wahlgren.         

Denna avhandling handlar om hur tjejer och killar placeras i olika fack i skolan, hur               

de behandlas olika beroende på deras kön samt hur detta påverkar elevernas olika             

val i livet. Kandidatuppsatsen “Självkänsla och upplevd studieprestation – En          3

könsjämförelse mellan mans- och kvinnodominerade högskoleutbildningar ”, skriven       

av Therése Clifford, undersöker kvinnors självkänsla i förhållande till männens i           

högskolan. I boken “Vem tillhör tekniken? Kunskap och kön i teknikens värld”            4

skriven av Boel Berner undersöks teknik, genus, makt och identitet.  5

 

 

Disposition 
 

Denna studie består av 8 kapitel sammanlagt. Framöver följer kapitel 2, Metod och             

material, där studiens primära material och litteratur nämns. Kapitlet innehåller även           

en grundlig genomgång av studiens primära metod, vilken är autoetnografi. Därefter           

berättas det om studiens andra metod, vilket är en gruppintervju med två            

2 Maria Lindgren, Duktighetsfenomenet – Ambition, höga krav och stress bland ”duktiga tjejer” i den 
svenska gymnasieskolan  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:508248/FULLTEXT01.pdf 
2018-05-12. 
3 Victoria C Wahlgren, Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola – En studie om 
genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete, 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:174228/FULLTEXT01.pdf 2018-05-12. 
4 Therése Clifford, Självkänsla och upplevd studieprestation: En könsjämförelse mellan mans- och 
kvinnodominerade högskoleutbildningar 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:120892/FULLTEXT01.pdf 2018-05-04. 
5 Boel Berner (red.), Vem tillhör tekniken?: kunskap och kön i teknikens värld (Lund, 2003). 
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informanter. Detta följs av en beskrivning av materialets bearbetningen samt en           

förklaring gällande hur början av studiens forskningsprocess sett ut. Kapitlet avslutas           

med en diskussion kring studiens avgränsning, dess begreppsdefinitioner samt         

etiken rörande det empiriska materialet. Kapitel 3, Teoretiskt ramverk, berättar om           

studiens teoretiska ramverk. Där finns en genomgång av olika teorier om kunskap            

samt en genomgång av queerteori och genusteori. Kapitel 4, Två producenter och            

en distriktskonsulent, beskriver den nödvändiga informationen om min nya tjänst          

som kulturproducent på Verket samt innehåller en beskrivning om informanternas          

första tjänst inom området kulturentreprenörskap. Kapitel 5, Från universitetet ut till           

livet, hanterar studiens empiri samt analys av denna. Kapitlet är uppdelat i två delar,              

varav ena heter Kunskap. Där analyseras empirin utifrån tankarna: Kunskap genom           

struktur samt Kunskap genom praktik. Kapitlets andra del heter Självförtroende, där           

analyser görs utefter uppdelningarna: Självförtroende i relation till arbetsuppgifter         

samt Självförtroende i relation till arbetsroll. Kapitel 6, Avslutande diskussion,          

hanterar studiens analytiska slutsatser utifrån det empiriska materialet kopplat till          

studiens teoretiska ramverk. Kapitel 7, Sammanfattning, ger en kort beskrivning av           

hela studien. Kapitel 8, Källförteckning, redovisar en lista av studiens alla källor. 
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2. Metod och material 

 

 

 

I detta kapitel beskrivs de metoder och det material som använts i studien. Till att               

börja med nämns det huvudmaterial som studien bygger på. Därefter beskrivs           

metoden autoetnografi samt hur studiens material har skapats genom denna metod.           

Metoden tar upp två olika tekniker inom autoetnografi: Systematisk själv-observation          

samt autoetnografi genom det förflutna. Därefter beskrivs ytterligare en metod som           

använts i studien, vilket är en gruppintervju med två informanter. Vidare fortsätter en             

förklaring av bearbetningen av studiens material samt en förklaring gällande de           

tekniker som använts under forskningsprocessens början och det material som          

dessa tekniker har bidragit med. Slutligen förs en redogörelse gällande studiens           

avgränsningar och begreppsdefinitioner samt de etiska aspekter som rör kvantitativa          

metoder. 

 

 

 

Studiens primära material och litteratur 
 

Studien bygger på en autoetnografisk inblick i en nyutexaminerad kulturentreprenörs          

första arbete inom området. Därav utgör en av huvudböckerna i denna studie            

Autoethnography as method, författad av Heewon Chang. Studiens primärdata         6

bygger på autoetnografisk empiri utifrån den nya tjänstens arbetspass, under          

perioden: 1 februari 2018 till 18 mars 2018. Detta material stöttas upp av ytterligare              

primärdata i form av två informanters liknande erfarenheter under en gruppintervju. 

 

6 Heewon Chang, Autoethnography as method, Left Coast Press, Walnut Creek (Calif., 2008). 
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Utifrån den autoetnografiska empirin har studiens teoretiska ramverk utvunnits. I          

denna studie formades alltså empirin före teorin. Det teoretiska ramverkets litteratur           

utgår från böckerna “Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk            

kunskap” skriven av Bernt Gustavsson, “Vad är queer?” skriven av Fanny           

Ambjörnsson samt “Genus: om det stabilas föränderliga former” skriven av Yvonne           

Hirdman.  7

 

 

Autoetnografi 
 

För att studera denna situation, att som student övergå till att bli arbetande             

kulturproducent, har studien främst utgått från autoetnografi som empirisk         

insamlingsmetod. Detta för att jag själv är i positionen av att, så gott som, vara               

nyutexaminerad kulturentreprenör samt för att jag innehar en ny tjänst inom           

kulturentreprenöriellt område. Autoetnografi som metod handlar om att observera sig          

själv och genom det kunna skapa den empiri som behövs inför kunskapsmålet.            

Autoetnografi som metod kommer lätt åt de upplevelser, känslor, tankar, reflektioner,           

processer och praktiska lösningar som ett nytt arbetet bär med sig. Autoetnografi            8

kan utföras i nuet, men även genom att gräva i det förflutna. Denna studie              9 10

innehåller båda metoderna. När det gäller att samla in material från nuet finns det två               

olika tekniker att använda sig av. Denna studie utgår från en av dessa tekniker,              

vilken heter systematisk själv-observation. Det innebär att observation sker under          

själva händelseförloppet, att ämnet för observationen har fastslagits samt att det           

även finns en plan för hur och när detta ska observeras.  11

 

7 Bernt Gustavsson, Vad är kunskap?: En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap (Stockholm, 
2002); Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, 2. utg. (Stockholm, 2016); Yvonne Hirdman, Genus: om 
det stabilas föränderliga former, 1. uppl. (Malmö, 2001). 
8 Heewon Chang (2008), 91. 
9 Ibid., 89ff. 
10 Ibid., 71ff. 
11 Ibid., 91ff. 
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Systematisk själv-observation 

Studien utgår främst från systematisk själv-observation. Som sagt innebär det att           

observation sker under själva händelsen, att ett ämne för observationen har           

fastställts samt att det finns en plan för hur och när detta ska observeras. På grund                

av kunskapsmålet har jag observerat vid specifikt förbestämda intervaller, alltså          

under mina arbetspass. För att det empiriska materialet inte ska bli för stort och              12

ohanterbart, samt med tanke på tidsaspekten, valde jag att samla in det            

autoetnografiska materialet från och med tjänstens första dag; 1 februari 2018 till och             

med den 18 mars 2018. Observationerna är nedtecknade i ett narrativt format för att              

på ett lätt sätt kunna beskriva arbetsuppgifterna för dagen samt hur dessa skapade             

känslor, tankar, reflektioner och processer i mig. Denna narrativa empiri skapades           

genom ett retroperspektiv, alltså efter avslutad observation (avslutat arbetspass).         

Detta för att jag ej kunde ta tid från arbetet för att anteckna mina tankar samt för att                  

jag var fokuserad på arbetet och hade därför svårt att samtidigt fokusera på att              

skriva ner empiri till studien. Detta val ser jag kan ha påverkat empirins innehåll, då               

det ibland var mycket krävande och svårt att, efter åtta timmars arbetsdag, reflektera             

över vad som hade hänt under dagen samt vilka tankar och känslor dessa händelser              

hade medfört. Då det var svårt att komma ihåg allt som hade hänt under ett åtta                

timmar långt arbetspass, medför det säkerligen att en viss del av givande empiri för              

denna studien ej blev antecknat. Den positiva aspekten när det gäller att skapa             

empiri genom ett retroperspektiv är att tekniken ger utrymme för ett neutralt            

händelseförlopp under observationen. Detta för att observationen inte avbryts på          

grund av att anteckningar ska föras samt för att observationen inte hämmas av en              

självmedvetenhet när det kommer till att observera sig själv, vilket kan hämma det             

neutrala flödet i situationen. Studiens empiri skapades efter varje avslutat          13

arbetspass genom att gå igenom dagens utförda arbetsuppgifter samt de känslor,           

tankar, reflektioner och processer som dessa arbetsuppgifter hade medfört.         

Anteckningarna från observationerna innehåller även händelseförlopp, känslor,       

tankar och reflektioner gällande arbetsrollen samt rollen som kvinna. 

 

12 Ibid., 90f. 
13 Ibid., 93. 
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Anteckningarna är inte uppdelade i en empirisk del och en reflektionsdel, då ett             

autoetnografiskt empiriskt material i allra högsta grad innehåller både objektiva- och           

subjektiva delar, vilket försvårar en strukturerad dikotomi mellan dessa begrepp.          

Med tanke på att begreppet empiri betyder erfarenhetsgrundad kunskap, syftar det           14

i sin tur till att autoetnografiskt empiriskt material både innehåller en objektiv faktadel             

och en subjektiv del, då autoetnografi handlar om att observera sig själv, sina             

upplevelser, känslor, tankar och reflektioner. De autoetnografiska anteckningarna        15

är märkta med datum, arbetstid, plats samt om jag arbetade själv under dagen,             

tillsammans med min kollega eller om jag medverkade på möten tillsammans med            

andra personer. Vid tillfällen då arbetet hanterade möten antecknade jag även vad            

för slags möte det var, vilka som deltog samt vart mötet hölls. Normalt sätt befann               

jag mig på kontoret, antingen själv eller tillsamman med min kollega. Dessa            

anteckningar hjälper till i analysen av studiens material, då de synliggör utvecklingar,            

förlopp samt självständighet.  16

 

Autoetnografi genom det förflutna 

Då jag vid tjänstens första dag ej än hade utvecklat studiens inriktning till fullo, förde               

jag heller inga autoetnografiska anteckningar i början av tjänsten. Jag har därför i             

efterhand samlat in den autoetnografiska empirin från denna tid, vilket rör sig om 2,5              

veckor. Självklart är det svårare att komma ihåg detaljer och känslor längre bak i              

tiden, vilket i sin tur gör att empirin från dessa 2,5 veckor säkerligen är smalare och                

eventuellt också förvriden. Det kan vara så att minnen och känslor från dessa             17

veckor var annorlunda den dagen jag skrev ner empirin, jämfört med dagen då jag              

faktiskt var med om upplevelsen. Jag har dock försökt att rekonstruera dessa 2,5             

veckors upplevelser genom att gå igenom en vecka i taget, fokuserad på vilka             

praktiska arbetsuppgifter jag utförde samt vilka känslor, tankar och reflektioner som           

infann sig i och med dessa arbetsuppgifter. Från och med den 19 februari förde jag               18

empiriska anteckningar efter varje avslutat arbetspass. 

14 Betydelse-Definition, Empiri, http://www.betydelse-definition.com/empiri 2018-03-05. 
15 Heewon Chang (2008), 95f. 
16 Ibid., 116f. 
17 Ibid., 72. 
18 Ibid., 73. 
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Gruppintervju 
 

Studiens huvudsakliga empiri utgår från den autoetnografi som insamlats under          

arbetspassen. Dock innehåller studien även empiri från två informanter. Detta för att            

ge studien en mer nyanserad bild av nyutexaminerade kulturentreprenörers         

upplevelser av att vara ny inom yrkesområdet. Dessa informanter är tidigare           

utexaminerade kulturentreprenörer vilka har arbetat inom området efter examen.         

Informanterna identifierar sig som ciskvinna och cisman, vilket bidrar till ett           

genusperspektiv i studien. Informanterna hittades med hjälp av en lektor vid Umeå            

universitet, vilka jag sedan kontaktade personligen. 

 

Efter avslutad insamling av autoetnografisk empiri bearbetades materialet för att          

därefter utforma intervjufrågor utifrån empirins information och teman.        

Intervjufrågorna skickades i förväg via mail till de två informanterna för att de skulle              

få en större förståelse inför den kommande intervjun samt för att de skulle hinna              

fundera kring frågorna och därav kunna ge mer utförliga svar. Intervjun utgick från ett              

frågeschema innehållande frågor uppdelade utifrån olika teman som relaterar till          

studiens syfte. Båda informanterna svarade på samtliga frågor. Det tematiska          

frågeschemat förvarades på lätthanterliga lappar under intervjutillfället, detta för att          

underlätta skapandet av följdfrågor utifrån temat samt för att minska störningar under            

samtalet i och med att frågorna var lättåtkomliga och diskreta. Under intervjutillfället            19

arbetade jag medvetet för att vara lyhörd och följsam genom att låta tystnader och              

pauser ta plats, allt detta för att inte påverka deras tankegångar med mina ord.              20

Samtalet spelades in via min mobiltelefon för att underlätta arbetsprocessen. Detta           

för att rikta min koncentration åt samtalet istället för antecknande samt för att senare              

kunna återvända till materialet för utförande av grundligare analys.  21

 

19 Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete, 2., [omarb. och utök.] uppl. (Lund, 
2011), 100. 
20 Ibid., 93. 
21 Ibid., 104f. 
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Bearbetning och hantering av studiens empiri 
 

Genom bearbetning av den autoetnografiska empirin kunde olika upprepade teman          

urskiljas i materialet, vilka var sökandet efter kunskap samt positiva och negativa            

känslor kopplat till självförtroende. Dessa teman användes för skapande av          

intervjufrågor samt finnande av studiens teoretiska ramverk. Genom att studera          

dessa teman närmare upptäcktes ytterligare underteman samt utvecklingar och         

upprepningar inom alla dessa teman, vilka har varit bidragande till studiens analyser.            

Materialet från gruppintervjun transkriberades, vilket underlättade genomgången av        

materialet. Detta för att processen av transkriberingen hjälpte till i fördjupningen av            

materialet samt underlättade vid sökning i materialet. Empirin från informanterna har           

använts i styrkande syfte samt i jämförande syfte mot den autoetnografiska empirin.            

Detta för att ringa in de likheter och olikheter som finns gällande att uppleva en ny                

arbetsplats, vilket i sin tur kan peka på normer och strukturer i samhället.             22

Avslutningsvis vill jag påpeka att jag inte ser denna studies empiri som en             

övergripande sanning utan endast som en beskriven verklighet utifrån just dessa           

specifika metoder, situationer och informanter.  23

 

 

Början av en forskningsprocess 
 

För utvecklande av studien användes till en början olika slags verktyg ur boken             

Vetenskapligt skrivande: kreativa genvägar, skriven av Karin Widerberg.        

Utvecklandet av studiens problemställning bestod av tankekartor där jag skapade en           

tankekarta utifrån meningen: Utbildad och ny inom yrket. Mina associationer utifrån           

denna mening visade på en tudelning kring känslorna inför att vara en            

nyutexaminerad person på en ny arbetsplats samt att dessa känslor kunde vara            

genusrelaterade. Känslorna visade på positiva och negativa tankar i förhållande till           

självförtroende. Funderingen kring eventuell skillnad mellan genus gav inspiration till          

22 Heewon Chang (2008), 131ff. 
23 Lars Kaijser & Magnus Öhlander (2011), 28. 
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en ny tankekarta utifrån meningen: Utbildad och ny på jobbet – Kvinnor/män.            

Associationerna i denna tankekarta visade på olika slag av status- och           

maktpositioner och att dessa kopplades till genus, utbildning (klass) och kultur.           

Genom dessa tankekartor skapades en tydligare bild av den problemställning denna           

studie idag undersöker, vilken utgår från ett genusperspektiv.  24

 

I studiens syfte utförde jag ytterligare en övning från boken Autoethnography as            

method, vilken handlade om att forma ett kulturdiagram utifrån sig själv. Utifrån            25

diagrammets information skulle tre huvudidentiteter definieras, vilka för mig blev:          

Kvinna, kulturproducent samt kreativ. Identiteten kvinna var självklar då jag          

identifierar mig som ciskvinna och feminist. Identiteten kulturproducent var däremot          

inte självklar då jag vid tidpunkten för övningen just hade påbörjat tjänsten på Verket.              

Dock var det viktigt för mig att välja denna identitetet just för att stärka mig själv i tron                  

på mig som person men också som kvinna, när det gäller arbetsrollen, dess kunskap              

och status. Reflektionen över den kamp detta val medförde gav mig ytterligare            

tankar och förståelse när det kommer till att, som ciskvinna, kunna acceptera min             

kunskap och de erfarenheter som jag besitter. Denna reflektion är bidragande till            

studiens genusperspektiv. 

 

 

Avgränsningar och begreppsdefinitioner 
 

Studien är således inriktad mot ett genusperspektiv samt avstår från en inriktning            

mot klass och kultur, då dessa inriktningar medför större krav på vilka informanter             

som kan medverka i studien. Att ha för många krav på informanten ansåg jag vara               

orimligt då antalet utexaminerade kulturentreprenörer är få, med tanke på att           

utbildningen endast finns i Umeå (från 2011) och Uppsala. Utbildningen i Uppsala            26

24 Karin Widerberg, Vetenskapligt skrivande: kreativa genvägar (Lund, 2003), 28ff. 
25 Heewon Chang (2008), 100. 
26 Uppsala universitet, Kandidatprogram i kulturentreprenörskap, 
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?lasar=17%2F18&pKod=HKE1K 2018-03-09. 
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ter sig även annorlunda jämfört med utbildningen i Umeå, då Uppsalas utbildning            27

har en teoretisk inriktning jämfört med utbildningen i Umeå som har en praktisk- och              

teoretisk inriktning. En studie med informanter från båda dessa utbildningar skulle ge            

kulturentreprenörerna olika grunder att utgå från. Detta behöver i sig inte vara            

negativt, dock underlättar det att informanterna i denna studie har liknande utbildning            

som jag själv då empirin från informanterna i detta fall lätt kan jämföras med den               

autoetnografiska empirin. Vid en större, liknande, studie skulle det dock vara           

intressant att studera den eventuella skillnaden mellan utbildningarna sett ur samma           

teoretiska ramverk som används i denna studie. Ytterligare en anledning till att            

informanterna utgår från Umeå är för att jag själv bor i Umeå samt studerar samma               

utbildning som tidigare utexaminerade kulturentreprenörer, vilket utgjorde en        

gemensam kontakt mellan mig och informanterna. Den sistnämnda anledningen är          

att ytterligare perspektiv skulle innebära mer material och därav större studie, vilket            

inte platsar för storleken av en kandidatuppsats. Därför är det endast ett            

genusperspektiv som porträtteras i denna studie. 

 

Gällande begreppen kvinna och man i denna studie står dessa begrepp endast för             

cispersoner. En cisperson, exempelvis en ciskvinna, är en person vars juridiska kön            

(som tilldelats vid födseln), könsidentitet, socialt könsuttryck (hur personen uttrycker          

sin könsidentitet) samt kroppen stämmer överens med varandra. Jag avstår alltså           28

här från att definiera och diskutera utifrån andra tillhörigheter vad gäller kön och             

genus. Anledningen till denna avgränsning är på grund av att både jag samt studiens              

informanter ser oss själva som cispersoner. Därav anser jag det inte vara legitimt att              

i denna studie diskutera utifrån perspektiv som jag ej delar eller har undersökt, då              

situationen kan se annorlunda ut för en sådan person, utifrån ett intersektionellt            

perspektiv. Gällande begreppet genus i denna studie menas ett socialt- och           29

kulturellt konstruerat kön, alltså ej det biologiska könet.  30

 

27 Umeå universitet, Programmet för kulturentreprenörskap, 
https://www.umu.se/utbildning/program/programmet-for-kulturentreprenorskap/ 2018-03-05. 
28 Fanny Ambjörnsson (2016), 96. 
29 Wikipedia, Intersektionalitet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Intersektionalitet 2018-03-10. 
30 Nationella sekretariatet för genusforskning, Genus/kön, https://www.genus.se/ord/genus/ 
2018-05-15. 
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Etik 
 

När det gäller den etiska aspekten inom metoden autoetnografi har jag valt att             

endast utgå från den empiri som rör mig själv under arbetspassen. Vid beröring av              

någon annan person i den autoetnografiska empirin nämns endast information som           

huvudsakligen syftar till mig, mina upplevelser, känslor och handlingar. Jag har alltså            

valt att ej ta med empiri som på något sätt syftar till andra personers handlingar, då                

vissa personer lätt kan identifieras. Vid användande av citat där andra personer            

nämns har personens namn ersatts med ordet NAMN för att bidra till personens             

anonymitet. Gällande gruppintervjun har informanterna lagt sitt godkännande till att          

medverka i studien. Namnen på informanterna är utbytta till den arbetstitel de hade i              

deras första tjänst efter utbildningen, vilka är producent och distriktskonsulent.          

Dessutom är deras specifika arbetsplatser ej uttalade i studien, allt detta för deras             

anonymitet. Information framgick till informanterna gällande studiens syfte samt att          

studien utförts i samarbete med Umeå universitet via Programmet för          

kulturentreprenörskap. De har fått information om att de när som helst kan välja att              

avstå från att medverka i studien. Ytterligare har jag fått deras godkännande till att              31

spela in intervjuerna.  

 

  

31 Lars Kaijser & Magnus Öhlander (2011), 81. 
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3. Teoretiskt ramverk 

 

 

 

Det teoretiska ramverk som används i denna studie är teori om kunskap, queerteori             

samt genusteori. Nedan förklaras vad kunskap är, hur människan formar kunskap           

samt hur människan ser på kunskap. Genom queerteori och genusteori behandlas           

normer, alltså hur normer skapas samt hur de upprätthålls. 

 

 

 

Teori om kunskap 
 

För att få en förståelse av vad begreppet kunskap innebär måste även begreppet             

information definieras. Det finns alltså en skillnad mellan dessa begrepp. Bernt           

Gustavsson förklarar i boken “Vad är kunskap” att begreppet information kan ses            

som lösa bitar, fragment, utan sammanhang. För att information ska bli till kunskap             

behöver informationen placeras i ett sammanhang som gör informationen begripligt          

för människan. Kunskap formas alltså när människan tar till sig information, placerar            

informationen i ett sammanhang samt förstår den. Det betyder i sin tur att kunskapen              

är personlig, detta för att varje individ förstår och ser världen på olika sätt.   32

 

För att kunna skaffa ny kunskap måste alla läroprocesser ta utgångspunkt i det             

subjektiva, alltså från våra tidigare tolkningar och förståelser av tillvaron. Kunskap           

formas på så sätt genom tidigare vetande. Utan tidigare vetskap har människan            

ingen aning om hur hen ska gå tillväga för att söka svar. Gustavsson menar att               33

människans medvetande även riktar sig mot sådant som hen uppfattar som           

meningsfullt. Det betyder att kunskap formas i meningsfulla situationer, i situationer           

32 Bernt Gustavsson (2002), 39f. 
33 Ibid., 44f. 
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som människan kan förstå och därför finna meningsfulla. För att producera ny            

kunskap måste alltså informationen vara bekant men även främmande för att           

intresse och motivation ska uppstå till att vilja söka ny kunskap.  34

 

Idag kan kunskapen ses som uppdelad i tre olika kategorier, vilket redan Aristoteles             

hävdade. Dessa tre kategorier ska dock inte ses som strikt åtskilda, utan de             

samverkar med varandra. Den ena kategorin är kunskap genom vetenskap, den           

andra handlar om kunskapen i arbetslivet och den tredje syftar på kunskap i             

förhållande till politik och etik. De två sistnämnda ses som praktisk kunskap. Den             35

kunskapsform som denna studie diskuterar är den praktiska kunskapen i arbetslivet. 

 

Praktisk kunskap innefattar att veta hur någonting ska utföras samt kunna redogöra            

och förstå hur processen går till. Medvetandet (teori) och kroppen (praktik) är här             

sammankopplade med varandra. När det gäller den praktiska kunskapen menar          36

Gustavsson att denna är situationsbunden. Kunskap formas alltså i den specifika           

praktiken. Upphovspersonen till detta sätt att se på praktisk kunskap är en            

amerikansk antropolog vid namn Jean Lave. Genom sin forskning kom hon även            

fram till att engagemang ökar hos människan vid lärdom. Laves syn på kunskap är              

att kunskap inte kan överföras från en lärare till en elev, utan att all kunskap måste                

ses som praktik. Hon menar att den praktiska kunskapen lärs ut genom deltagande             

och praktiserande i de verksamheter där kunskapen finns inbyggd. Det finns även            37

fler studier som visar att praktisk kunskap formas genom användande, utförande och            

observerande av den specifika kunskapen. Denna tanke har utvecklats till den så            38

kallade pragmatismen, vilken menar på att kunskapen har sin utgångspunkt i           

människans handlingar. En uppmärksammad tänkare inom pragmatismen är        

amerikanen John Dewey, som främst är känd för citatet “learning by doing”.            

Pragmatismen syftar till att människan handlar efter inbyggd vana och rutiner fram till             

att människan stöter på något slags problem eller tvivel. Detta gäller både kunskap i              

34 Ibid., 68. 
35 Ibid., 51, 79. 
36 Ibid., 85f. 
37 Ibid., 90f. 
38 Ibid., 84. 
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arbetslivet samt i vardagslivet. När människan stöter på ett problem eller tvivel            

påbörjas reflektion och sökande efter kunskap för att lösa problemet. Människan går            

alltså från praktik till teori. Efter att problemet är löst återvänder människan till             

praktiken med den nyvunna kunskapen för att utveckla och förbättra praktiken.           

Pragmatismen ser alltså kunskapsprocessen enligt följande figur: Praktik 1 – Teori           

(reflektion) – Praktik 2.  39

 

 

Queerteori 
 

Queerteorin kommer från feministisk och poststrukturalistisk teori och kan användas          

för att belysa olika typer av normer och maktordningar i samhället. Det som             40

människan uppfattar som normalt kan endast existera i relation till en utpekad            

motpol. Queerteori fokuserar på olika slags perspektiv av kultur, samhälle och           41

identitet, vilka alla belyser föreställningar om normalitet och avvikelse. Queerteori          

tittar på hur normer uppstår, hur de upprätthålls samt vilka konsekvenser tudelningen            

normalt – avvikande får i relation till människans självförståelse och levnadsvillkor.           42

Det finns flera olika sätt att gå till väga för att undersöka normer i samhället. Normer                

kan undersökas genom att titta på historien, platsen, uppdelningar, hierarkier,          

stereotypiseringar och mycket mer. Jag väljer att inte nämna de andra typerna av             

undersökningsområden, då dessa inte är relevanta i relation till studien. Nedan följer            

en beskrivning av hur de ovan nämnda kategorierna används vid belysning och            

upprätthållande av normer. 

  

Genom att titta på historien kan den berätta vilka synsätt som funnits på människan              

och samhället förr, vilket kan förklara dagens synsätt och normer. Historien visar            43

även att normer är socialt, kulturellt och historiskt betingade, då samhället självklart            

har förändrats genom historien. Detta syftar till att det som vi uppfattar som normer              

39 Ibid., 93ff. 
40 Fanny Ambjörnsson (2016), 67ff. 
41 Ibid., 96. 
42 Ibid., 47. 
43 Ibid., 48ff. 
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idag, ej är naturgivna och oföränderliga. Att normer är kulturellt betingade syftar till             

att själva platsen är en viktig aspekt när det kommer till vad som ses som normalt                

och inte. Ytterligare ett sätt att synliggöra normer och hur de upprätthålls är genom              44

att titta på samhällets uppdelningar. Med uppdelningar menas det som ses som            

normalt i samhället gentemot det som faller utanför ramen. Dessa uppdelningar kan            

forma krävande prestationer att förhålla sig till för att uppfattas som normal. Dessa             45

uppdelningar skapar i sin tur hierarkier genom vad som ses som normativt samt vad              

som faller utanför ramen. Det normativa får högre status i relation till det             

onormala/ovanliga. Dessa hierarkier skapas och upprätthålls främst genom        

lagstiftningar och andra bestämmelser i samhället, vilket marginaliserar vissa         

grupper. Dessa synsätt sipprar ner i samhället, ner till individen, där uppdelningar,            

hierarkier och stereotypiseringar lever vidare. Ytterligare ett sätt att vidmakthålla          46

normer är genom stereotypisering. Enligt Stuart Hall bildas en stereotyp genom att ta             

fasta på några få, lättförståeliga samt erkända egenskaper hos en grupp människor.            

Därefter representeras gruppen endast utifrån dessa överdrivna och förenklade         

egenskaper, vilket skapar en fast och förutsägbar person/grupp. Problemet med          

stereotyper är oftast att dessa egenskaper endast speglar en liten del av den stora              

gruppen, vilket kan uppfattas som begränsande för gruppens handlingsutrymme och          

egenskaper.  47

 

 

Genusteori 
 

Yvonne Hirdman har i boken “Genus – om det stabilas föränderliga former” visat på              

det mönster som finns i historien gällande tänkandet kring könen kvinna och man.             

Hirdman har samlat utdrag ur texter som är skrivna från år 100 e.kr. fram till år 1999.                 

Texterna syftar till att mannen är bättre än kvinnan på flera olika plan (författarna är               

oftast män, några få är kvinnor). Mannen tillhandahåller de positiva egenskaperna           

44 Ibid., 51. 
45 Ibid., 53ff. 
46 Ibid., 55ff. 
47 Ibid., 63ff. 
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hos människan, medan kvinnan tillhandahåller de negativa. Mannen och kvinnan ses           

alltså oftast som motsatser gentemot varandra. Mannen är komplett, dominant och           

aktiv, kvinnan är ofärdig, underordnad och passiv. Det finns texter från prestigefyllda            

män som förklarat att kvinnans intellekt är lika med barnets, att kvinnan är skapad för               

mannen och därav alltid är underordnat mannen. Texterna talar om vad en kvinna             48

är, vad en kvinna bör vara, vad kvinnan bör göra, kan göra samt vad hon inte kan                 

göra. Allt detta i någon slags motsats till mannen. Hirdman nämner att mycket av              49

det antika tänkande kring kvinna och man lever kvar i det moderna genustänkandet             

idag (boken utgavs 2001).   50

 

Det Hirdman gör i denna bok är att undersöka stereotyperna kvinna och man för att               

se hur och vad de är uppbyggda av. Det hon kommit fram till är tre olika formler som,                  

genom historien, beskriver kvinnan i jämförelse med mannen. Den ena är A – icke A               

(man – icke man), som syftar till att kvinnan inte är en man, hon är ogreppbar, icke                 

mänsklig, icke existerande. Den andra formeln är A – a (man – liten man) vilket               51

syftar till att kvinnan är en ofullständig människa i jämförelse med mannen, en             

människa som inte utvecklats till fullo, en sämre upplaga av mannen. Den sista             52

formeln är A – B (Man – Kvinna) som syftar till att mannen och kvinnan är motsatser.                 

Här görs genus genom isärhållning, det som skiljer dem åt. Denna uppdelning av             53

manligt och kvinnligt lever kvar i vår moderna tid, då kvinnan nu uppfattas som en               

typ av aB eller Ba. Med det menas att kvinnan uppfattas som sämre än mannen och                

samtidigt uppfattas hon som mannens motsats.   54

 

Hirdman menar även att ting och företeelser har kommit att laddas med genus. Hon              

förklarar det som att genus smittar av sig på våra kläder, till sakerna, till sysslorna               

och slutligen till de platser där sysslorna utförs. Det skapar en slags kedja mellan              

kvinnan, hennes kläder, saker omkring henne, de sysslor hon utför, platsen där            

48 Yvonne Hirdman (2001), 19ff. 
49 Ibid., 23. 
50 Ibid., 26. 
51 Ibid., 26ff. 
52 Ibid., 28ff. 
53 Ibid., 35ff. 
54 Ibid., 44. 
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sysslorna utförs och tillbaka till kvinnan igen. Detsamma gäller för mannen. Hirdman            

syftar även till att genus görs, det är inte. Detta för att ting och företeelser som är                 

kopplat till kvinnligt och manligt har skiftat genom historien.  55

 

Hirdman menar att det finns två logiker som formar samhällets genusordning, vilket            

är isärhållandet av man och kvinna samt att mannen utgör normen i samhället.             

Denna genusordning, där mannen har högre status än kvinnan, upprätthålls genom           

ett slags stereotypt genuskontrakt mellan män och kvinnor. Det stereotypa          

genuskontraktet bidrar till reproduktion av praktiker och föreställningar utifrån genus,          

alltså i förhållande till vad som anses vara kvinnligt samt vad som anses vara              

manligt. Dessa olika praktiker och föreställningar skapar ett slags “bör” i relation till             

vad som hör en kvinna till samt vad som hör en man till. Detta genom normativa                

uttalanden som berättar om hur det ska vara.  56

  

55 Ibid., 71. 
56 Ibid., 80ff. 
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4. Två producenter och en 

distriktskonsulent 

 

 

 

Detta kapitel ger bakgrundsinformation gällande de arbeten som denna studie          

undersöker. Kapitlet börjar med att förklara vad Verket är för slags organisation samt             

vilka arbetsuppgifter en kulturproducent på Verket arbetar med. Därefter beskrivs de           

två informanternas arbetsuppgifter, dock ej deras arbetsplatser för ökad anonymitet. 

 

 

 

Föreningen Verket 
 

Verket är en medlemsstyrd förening som endast innehar två tjänster på 50%            

vardera. Verket styrs alltså främst av medlemmar och dess styrelse, vilka utför            

arbetet ideellt. Att arbeta som kulturproducent på Verket går alltså ut på att styra              

föreningen utefter medlemmarnas önskan. Verkets huvudsakliga arbetsområde       

ligger i att tillgängliggöra D.I.Y-kulturen i Umeå (D.I.Y. är en förkortning för “Do it              

yourself”). Detta i form av att de som är medlemmar i Verket (vem som helst kan bli                 

medlem) får arrangera spelningar i Verkets lokaler för en symbolisk summa, där            

både Verket och arrangörerna gör detta utan vinstsyfte. Detta medför att fler            

personer kan pröva på att arrangera en spelning, då det i grova drag inte krävs               

något kapital för att kunna genomföra arrangemanget. Verket arbetar medvetet för           

att alla sorters kön, funktionaliteter och genrer ska representeras på scenen. Verket            

hyr även ut replokaler till band, vilket ytterligare är ett sätt att arbeta för Umeås               

D.I.Y-kultur. 
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En kulturproducents arbetsuppgifter 
 

Mina arbetsuppgifter, under insamlingsperioden, handlade i första hand om att få           

den dagliga verksamheten att fungera. Detta i form av bokningar av arrangemang,            

skrivande av kontrakt, utlämnande av nycklar och inkasserande av pengar (och           

nycklar) från arrangörer. Utöver detta tillkom att medverka på olika möten, skapande            

av dagordningar inför olika möten (medlemsmöten och styrelsemöten), renskrivning         

av protokoll från dessa möten, skapande av verksamhetsberättelse och andra          

dokument inför kommande årsmöte samt allt det andra som hör ett årsmöte till.             

Utöver dessa arbetsuppgifter tillkom en något ovanlig arbetsuppgift, vilken handlar          

om att finna en ny lokal för Verket att husera i. Verkets nuvarande lokal är ett                

rivningskontrakt och därför har Verket ett närliggande utflyttningsdatum att förhålla          

sig till. Det finns även andra arbetsuppgifter som jag än inte hunnit stifta någon              

bekantskap med. Dessa handlar om att skriva ansökningar för att söka ekonomiska            

medel. Detta för att Verket ska kunna fortsätta ha två halvtidstjänster samt för att              

Verket ska kunna skapa projekt och utveckla verksamheten. Verket är som sagt            

ingen vinstdrivande förening och behöver på så sätt hjälp från andra aktörer för att              

kunna fortsätta leverera och existera. Slutligen ska jag även arbeta för att utveckla             

projekt inom Verket samt utveckla Verket som förening, dock alltid genom           

medlemmarnas önskningar. 

 

 

En producent och en distriktskonsulent 
 

De två informanterna i denna studie fick yrkestiteln producent samt           

distriktskonsulent efter att de examinerats från Kulturentreprenörsprogrammet vid        

Umeå universitet, som programmet då hette. Nedan kommer dessa att namnges           

som producenten och distriktskonsulenten. 

 

Producenten, som identifierar sig som cisman, arbetade med verksamhetsplanering         

och projektplanering. Mer ingående handlade det bland annat om marknadsföring,          
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att sälja föreställningar samt att turnélägga gentemot andra arrangörer i landet.           

Producenten hade även arbetsuppgifter som handlade om att ordna med publik till            

generalrepetitioner samt att ordna med en ny  festival inom verksamheten.  57

 

Distriktskonsulenten, som identifierar sig som ciskvinna, hade en slags         

samordnande tjänst som handlade om att ordna med lägerverksamhet och          

ledarfunktioner. Det handlade i stora drag om att ordna med praktiska saker som hör              

ett läger till samt att rekrytera ideella ledare till dessa läger och att stötta dem i deras                 

arbete. Ledarna och distriktskonsulenten planerade lägren tillsammans där        

distriktskonsulenten hade det högsta ansvaret.  58

 

  

57 Gruppintervju med kulturentreprenörer 2018-04-06. 
58 Ibid. 
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5. Från universitetet till arbetslivet 

 

 

 

Den empiri som insamlats för denna studie ska här redovisas tillsammans med            

analyser i relation till de teorier som ovan nämnts. Först redovisas och analyseras             

den autoetnografiska empirin, därefter redovisas och analyseras empirin från         

informanterna. Empirin har delats upp i två olika kapitel, vilka är Kunskap samt             

Självförtroende med tillhörande underrubriker.  

 

 

 

Kunskap 
 

Den autoetnografiska empirin visar att jag lärde mig arbetsuppgifter främst genom           

praktiskt arbete samt genom att arbeta med struktur och ordning. De empiriska            

anteckningarna från den första veckan på jobbet innehåller beskrivningar om att jag            

fick tonvis av information vilket gjorde det svårt att fokusera på en specifik             

arbetsuppgift. Jag bad därför om specifika arbetsuppgifter tillslut, för att lära mig            

hantera dem en och en genom praktiken. Andra veckan valde jag att gå igenom alla               

de papper som fanns runt omkring mig för att förstå min nya arbetsplats bättre. Det               

var dock svårt att skapa någon struktur och finna någon mening kring de papper som               

omringade mig, då jag inte förstod papprets innebörd. Detta är två exempel (av             59

många) ur den autoetnografiska empirin som syftar till kunskap genom praktik och            

kunskap genom struktur. Nedan går jag igenom de två delarna var för sig             

tillsammans med teoretiska analyser. 

 

59 Autoetnografisk empiri, insamlingsperiod: 1 februari 2018–18 mars 2018. 

25 



Kunskap genom struktur 

Jag börjar med att gå igenom den empiri som hanterar kunskap genom organisering             

och struktur, som jag valt att kalla det, då empirin från de fyra första veckorna nästan                

uteslutande handlar om sökandet efter struktur och ordning för att därigenom skapa            

mening och förståelse. Ett utdrag ur empirin beskriver här nedan hur viktigt struktur             

och förståelse var för mig i början. Jag beskriver en positiv arbetsdag, trots att jag               

inte hade hunnit börja arbeta med en väsentlig arbetsuppgift:  

 

När jag kom till jobbet möttes jag istället av en massa andra arbetsuppgifter, som föder nya                

arbetsuppgifter osv. Trots att jag inte börjat med verksamhetsberättelsen [...] så känns det             

ändå bra. Jag känner att jag utfört bra arbetsuppgifter idag. Just för att de har givit mig bra                  

med information och struktur gällande verksamheten. Jag måste förstå verksamheten för att            

kunna utföra ett bra jobb.  60

 

Vidare beskriver jag, nästa dag, hur jag kände behov av att strukturera upp mappar              

och dokument i Google Drive (Verket använder sig av denna plattform för att skapa              

och dela dokument), trots att jag höll på med en annan arbetsuppgift för tillfället. Jag               

påbörjade organiseringen av Driven för att jag därefter lätt skulle kunna navigera i             

Driven. Detta är någonting jag återkommer till gång på gång i empirin, att strukturen              

är viktig och att jag måste tillåta mig själv att hoppa mellan arbetsuppgifter om det               

innefattar att strukturera upp i arbetet för att lättare kunna navigera efteråt. Jag             

förklarade det så här: “Då har jag på något sätt mer koll på hela situationen och                

verksamheten och arbetet i sig!”  61

 

Ovanstående empiri talar om behovet av förståelse gällande verksamheten, både av           

verksamhetens innehåll samt en förståelse gällande navigerande bland dokument.         

Detta sökande efter kunskap och förståelse kan direkt kopplas samman med teorier            

om hur kunskap formas. För att kunna skaffa ny kunskap måste alla läroprocesser ta              

utgångspunkt i det subjektiva, alltså från människans tidigare tolkningar och          

förståelser av tillvaron. Ett medvetet personlighetsdrag hos mig är behovet av           62

60 Ibid., 2018-02-20. 
61 Ibid., 2018-02-21. 
62 Bernt Gustavsson (2002), 44f. 
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struktur i omgivningen för att kunna skapa logik och förståelse av tillvaron. Detta             

personlighetsdrag kan kopplas till den teoretiska insikten om att kunskap formas i            

meningsfulla situationer som den enskilda människan kan förstå. Genom att gå           63

igenom samt strukturera de dokument som råkade komma i min väg under arbetets             

gång, skapade jag därigenom logik och förståelse gällande dokumenten, istället för           

att lägga dokumenten åt sidan för att fortsätta med den arbetsuppgift jag höll på att               

utföra. Detta arbetssätt gav en större helhetsförståelse av verksamheten då          

genomgång av flera olika sorters dokument ökade perspektivet och kunskapen av           

verksamheten. Genom att jag skapade en struktur bland dokumenten formade jag           

även en slags karta över verksamheten, vilken jag lättare kunde navigera i. Detta             

kan även kopplas samman med begreppen information och kunskap, där information           

är lösa bitar utan sammanhang och kunskap är information som placeras i ett             

meningsfullt sammanhang och därigenom gör informationen begriplig för människan.        

Med detta synsätt försökte jag alltså omvandla informationen runt omkring mig till             64

kunskap, genom att strukturera och förstå dokumentens innebörd samt hela          

verksamheten i sig. 

 

Gällande informanternas svar på hur den första dagen på det nya jobbet upplevdes,             

svarade distriktskonsulenten att hon minns den första arbetsdagen ganska väl. Hon           

hade påbörjat arbetet genom att gå igenom de checklistor som den tidigare            

distriktskonsulenten hade lämnat åt henne, där det stod, i punktform, vad som skulle             

göras gällande vilket läger. Därav upplevde hon det som relativt enkelt att påbörja             

arbetet den första dagen, med tanke på att checklistan innehöll små, väldigt            

greppbara uppgifter. Hon minns även att det handlade mycket om att skaffa sig en              

bild över listornas innehåll för att kunna skapa en prioriteringsordning. Hon läste            

även igenom protokoll från tidigare läger för att få en bild över arbetet.  65

 

Distriktskonsulentens berättelse kan kopplas samman med mina egna upplevelser         

av att önska ha specifika och där av lättförståeliga arbetsuppgifter till en början, för              

63 Ibid., 68. 
64 Ibid, 39f. 
65 Gruppintervju med kulturentreprenörer 2018-04-06. 
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att hitta någon slags tråd att förhålla sig till. Hon förklarade även att hon arbetade för                

att skaffa sig en bild och en förståelse av arbetet genom att gå igenom checklistorna               

och tidigare protokoll. Kunskap formas som sagt i meningsfulla situationer, i           

situationer som den enskilda människan kan förstå och därför finna meningsfulla.           66

Det syftar till att arbetsuppgifterna måste inte bara vara specifika och greppbara,            

utan arbetsuppgifterna måste även placeras i en meningsfull situation. Det räcker           

alltså inte med att endast få information om att en arbetsuppgift ska utföras,             

människan måste även förstå varför arbetsuppgiften ska utföras, för att kunna           

producera ny kunskap. Informationen (fragmenten) måste alltså placeras i ett          

begripligt sammanhang för att formas till kunskap.   67

 

Kunskap genom praktik 

Från fjärde veckan och framåt börjar empirin handla om kunskap utifrån ett praktiskt             

perspektiv. Empirin vittnar om att jag tillslut började reflektera över att jag hade glömt              

att utföra vissa delar av arbetsuppgifterna. Det finns flera nedslag i empirin som             

handlar om detta. Tillslut gav jag förklaringar till varför detta hade inträffat; att jag ej               

hade fått in arbetsuppgifterna i kroppen ännu och att arbetsuppgifterna därav ej hade             

omvandlats till rutiner. I andra delar av empirin förklarade jag att information görs             68

förståelig i relation till situationen: 

 
Detta beror på att jag nu är mottaglig för att ta in informationen. Exempelvis för att jag nu                  

arbetar med något som gör att jag måste ha den informationen. Just då, och bara då, får                 

informationen plats i mig. Informationen får en struktur och förståelse för att jag kan relatera               

det till något specifikt, en specifik arbetsuppgift, istället för ‘tom’ info som till mig kommer helt                

plötsligt från ingenstans.  69

 

När det kommer till den praktiska kunskapen säger flera studier att kunskapen är             

situationsbunden, vilket även de ovanstående exemplen ur empirin syftar till. Jag           70

förklarade att arbetsuppgifterna måste läras in i kroppen och slutligen omformas till            

66 Bernt Gustavsson (2002), 68. 
67 Ibid., 39f. 
68 Autoetnografisk empiri, insamlingsperiod: 1 februari 2018–18 mars 2018, 2018-03-06. 
69 Ibid., 2018-03-08. 
70 Bernt Gustavsson (2002), 84, 90f. 
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rutiner för att jag lättare skulle komma ihåg att utföra dem. Jag skrev även om att                

information blir förståelig i situationer där informationen behövs. Dessa reflektioner          

indikerar även till behovet av mening för att skapa förståelse och kunskap.            

Informationen som förmedlas måste alltså förmedlas i rätt situation och tidpunkt för            

att informationen ska kunna uppfattas som meningsfull och därav transformeras till           

kunskap. Nedan finns ytterligare ett exempel på sökande av mening och förståelse            71

samt behovet av lärande genom praktik i den specifika situationen: 

 
Nu känns arbetet inför årsmötet mer som en förvirrande klump av info och arbetsuppgifter              

som jag inte riktigt vet vad de ska mynna ut i. Jag vet liksom inte varför jag ens utför                   

arbetsuppgifterna. Säkerligen har NAMN berättat om det för mig och säkerligen har jag redan              

frågat och fått svar, men när det är så mycket info som ska tas in [...] är det svårt att faktiskt                     

förstå infon förrän den faktiskt genomförs.  72

 

Ovanstående citat visar att jag ej förstod utförandet av vissa arbetsuppgifter för att             

jag ej förstod arbetsuppgiftens kontext, vilket återigen syftar till behovet av           

meningssammanhang samt lärande i den specifika situationen.  73

 

Gällande informanternas svar utifrån praktisk lärdom berättade producenten under         

gruppintervjun att han ständigt lär sig nya saker inom arbetet i och med att              

föreställningarna ser olika ut varje gång. Det tar flera år att lära sig branschen just på                

grund av att nya situationer ständigt dyker upp. Distriktskonsulenten berättade att           

hennes årshjul var just precis ett år, vilket gjorde att hon hann förstå och lära sig                

arbetets olika delar inom ett år. Under det andra året av tjänsten var det därför               

lättare för henne att ta sig an arbetsuppgifterna, då de såg mycket liknande ut från               

året innan. Gällande det första året beskrev hon att “jag målade ju som en tavla som                

jag inte hade nån aning om”. Hon syftade på att hon ej visste hur hon skulle gå                 

tillväga med alla arbetsuppgifter då hon aldrig hade varit på dessa läger och därav              

inte visste hur någonting gick till. Vidare berättade hon om hennes nya tjänst, som              

även denna ingår i området kulturentreprenörskap, vilken har ett årshjul som           

71 Ibid., 68, 39f. 
72 Autoetnografisk empiri, insamlingsperiod: 1 februari 2018–18 mars 2018, 2018-03-15. 
73 Bernt Gustavsson (2002), 68, 90f. 
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innefattar ca tre år. Efter studerandet av arbetsplatsens årshjul förstod hon att det             

kommer ta minst tre år för henne att lära sig alla arbetsuppgifter. Informanterna             

nämnde även utbildningens (Programmet för kulturentreprenörskap) personliga       

uttryck: Learning by doing, learning by reflection, vilket utbildningen primärt arbetar           

utefter. Under informanternas studietid vid utbildningen arbetade de med många          

praktiska projekt vilket båda informanterna uppskattat inför arbetslivet. Producenten         

nämnde att han tycker att praktiskt arbete är det bästa sättet att lära sig på och han                 

fortsatte förklaringen med: “det är ju ingenting som man bara kan göra teoretiskt och              

lära sig hur det funkar utan då måste man faktiskt göra saker”. Distriktskonsulenten             

berättade att de praktiska projekten har hjälpt henne: “att vara lite drillad i det har               

man ju verkligen nytta av, man har jobbat.” Hon berättade även att utbildningen hade              

hjälpt henne i det nya arbetet genom att hon kände igen vissa delar av arbetet i                

utbildningen, trots att situationerna inte syftade på samma sak.  74

 

Empirin från de två informanterna visar att de både medvetet och omedvetet            

uttryckte vikten av att utföra arbetsuppgifter praktiskt för att kunna lära sig dem. De              

nämnde vikten av learning by doing och distriktskonsulenten förklarade indirekt att           

utan att praktisk ha gått igenom det tre år långa årshjulet kan kunskapen inte finnas               

där, trots att hon hade studerat årshjulets innehåll teoretiskt. Detta kan kopplas till att              

den praktiska kunskapen är situationsbunden, vilket syftar till att den praktiska           

kunskapen lärs ut genom deltagande och praktiserande i de verksamheter där           

kunskapen finns inbyggd. När det kommer till att forma praktisk kunskap i en             75

situation som endast liknar den verksamhet eller de praktiska situationer en tidigare            

varit i kontakt med, är det just liknelsen som är fröet som gör att en kunskap kan                 

växa och ta form. För att producera ny kunskap måste informationen vara bekant             

men också främmande för att intresse och motivation ska uppstå till att vilja söka ny               

kunskap. Detta är någonting som distriktskonsulenten syftade till då utbildningen          76

hade hjälpt henne i det nya arbetet genom att hon kände igen vissa delar av arbetet i                 

utbildningen, trots att situationerna inte syftade på samma sak. Själv upplevde även            

74 Gruppintervju med kulturentreprenörer 2018-04-06. 
75 Bernt Gustavsson (2002), 90f. 
76 Ibid., 68. 
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jag en slags styrka och tro på mig själv i och med utförande av arbetsuppgifter som                

endast liknade den praktiska och teoretiska kunskap som jag har skaffat under            

utbildningen: “När jag satt och läste om hur ett årsmöte går till kände jag igen vissa                

saker och jag kände att jag klarar att fixa iordning det här.”  77

 

 

Självförtroende 
 

Definitionen av begreppet självförtroende ser ut som följande enligt hemsidan          

Wikipedia: “Självförtroende är individens tilltro till sin förmåga att prestera. Det kan            

röra sig om arbete, skola eller sociala sammanhang.” Utifrån denna definition           78

använder jag mig nedan av begreppet självförtroende under analysen av empirin.           

Vid några få ställen används även begreppet självkänsla, som har denna definition            

enligt hemsidan Wikipedia: “Självkänsla [...] handlar om uppfattningen man har om           

sig själv och den man är. En svag självkänsla kan både vara att under- och               

överskatta sin person eller kapacitet [...] God självkänsla är att veta vad man faktiskt              

går för.” Att inneha god självkänsla innebär alltså att uppfattningen jag har om mig              79

själv och min kapacitet också överensstämmer med verkligheten. 

 

Rubriken Självförtroende är uppdelad i två mindre underrubriker, vilka är          

Självförtroende i relation till arbetsuppgifter samt Självförtroende i relation till          

arbetsroll. Gällande första kategorin syftar denna på konkreta arbetsuppgifter som          

jag utfört själv i arbetet. Den andra kategorin syftar till möte med andra personer i               

och med arbetet. Detta är en arbetsuppgift i sig, dock en mer svårdefinierad             

arbetsuppgift samt en arbetsuppgift som kräver möte med andra individer, vilket           

empirin vittnar om har lett till prestation i arbetsrollen. Nedan analyserar jag empirin             

genom dessa två kategorier, med hjälp av studiens teoretiska ramverk. 

 

77 Autoetnografisk empiri, insamlingsperiod: 1 februari 2018–18 mars 2018, 2018-02-16. 
78 Wikipedia, Självförtroende, https://sv.wikipedia.org/wiki/Självförtroende 2018-05-01. 
79 Wikipedia, Självkänsla, https://sv.wikipedia.org/wiki/Självkänsla 2018-05-11. 
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Självförtroende i relation till arbetsuppgifter 

De tre första veckorna arbetade jag med tilltron på mig själv gällande min förmåga              

att kunna utföra arbetet. I empirin beskrivs det att jag inte förstod vad jag gjorde där                

då personen som hade haft arbetet innan mig kunde verksamheten och arbetet            

bättre än jag. Samtidigt intalade jag mig själv om att jag var där av någon anledning,                

med tanke på att jag hade fått tjänsten. Under dessa tre veckor utvecklade jag en               80

större förståelse av verksamheten samt förmågan att våga utföra arbetsuppgifter          

trots osäkerhet: 

  
Den här veckan svarade jag på ett mail själv, även fast jag inte var säker på all information.                  

Jag kände att bara jag framför det tydligt i mailet, att jag är osäker på om det är si eller så, så                      

är det ju lugnt att jag svarar på mailet utan att fråga NAMN.  81

 

Genom hela den autoetnografiska empirin varvas denna känsla av mod med en            

känsla av osäkerhet. Ibland vågade jag utföra arbetsuppgifter utan att rådfråga min            

kollega och ibland uppkom en osäkerhet och därav önskan att be om råd. Empirin              

berättar att dessa rådfrågningar oftast uppkom i stunder då jag arbetade samtidigt            

som min kollega och därav lätt kunde fråga om hjälp och råd: 

 
Jag märker dock att när NAMN är här vill jag gärna rådfråga honom innan jag gör någonting                 

som jag känner mig osäker på. Jag har ibland då rådfrågat honom, ändå fast jag därefter                

tänkt ‘varför frågar jag?! Testa gör!’ Ibland har jag dock testat att göra istället för att fråga.                 

Och jag gissar på att det säkert går bra ändå.  82

 

Senare i empirin förklarade jag vidare gällande behovet att rådfråga kollegan.           

Frågorna hjälpte mig att se till att arbetsuppgiftens alla små delar blev utförda: “Är              

fortfarande ändå lite läskigt att ta beslut om vissa saker själv, när NAMN ändå sitter               

här så att jag lätt kan fråga. [---] Är ju bra att ha nån att bolla med, så att allt är tänkt                      

på innan jag skriver.” I en annan liknande situation sökte jag hjälp av kollegan,              83

samtidigt som jag kämpade för att bli mer självgående: 

80 Autoetnografisk empiri, insamlingsperiod: 1 februari 2018–18 mars 2018. 
81 Ibid., vecka 7. 
82 Ibid., 2018-02-22. 
83 Ibid., 2018-03-13. 
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Jag ville liksom bara ha en försäkran om att jag hade tänkt rätt i det svar jag hade tänkt att                    

skriva. Det roliga är att jag bara frågade lite snabbt om mailet och sen skrev jag hela och                  

skickade, utan att höra med NAMN om han tyckte att jag fått med allt osv.  84

 

Denna osäkerhet gällande utförande av arbetsuppgifter har under empirins         

insamlingsperiod gått från ett lågt självförtroende som har försökt att kämpa sig upp             

till att våga tro på den egna förmågan. Självförtroendet har skiftat mellan mod och              

osäkerhet gällande tron på att kunna utföra arbetsuppgifter utan hjälp. Oftast har            

modet svikit då kollegan har funnits på kontoret inom räckhåll för frågor, hjälp och              

råd. Det låga självförtroendet fanns redan i början av tjänsten, trots tron på att              

kunskapen fanns inom mig i och med att utbildningen, Programmet för           

kulturentreprenörskap, specifikt inriktar sig på producentarbete. Frågan är hur detta          

går ihop? Som queerteorin nämner kan historien ge svar på dagens synsätt och             

normer. Genom att gå tillbaka i historien kan genusteori berätta om den syn som              85

funnits på kvinnor sedan långt tillbaka i tiden. Oftast sågs kvinnan och mannen som              

dikotomier gentemot varandra. Texter från år 100 e. kr. fram till år 1999 berättar              

bland annat att mannen är komplett, dominant och aktiv medan kvinnan är ofärdig,             

underordnad och passiv. Kvinnans intellekt har likställts med barnets samt har           

kvinnan setts som skapad för mannen och därav alltid underordnad mannen. Det            86

finns alltså texter från år 100 e. kr. fram till år 1999 som talar om vad en kvinna är,                   

vad en kvinna bör vara, vad kvinnan bör göra, kan göra samt vad hon inte kan göra.                 

Allt detta i någon slags motsats till mannen. Genusteoretikern Yvonne Hirdman           87

nämner i boken “Genus – om det stabilas föränderliga former” att mycket av det              

antika tänkande kring kvinna och man lever kvar i det moderna genustänkandet idag             

(boken utgavs 2001). Trots att boken är 17 år gammal är det ändå värt att nämna                88

då tiden för Antiken avslutades omkring 500 år e.kr. vilket syftar på att gamla              

stereotyper från Antiken lever kvar ca 1500 år efteråt. Därav är det inte svårt att               89

förstå att delar av det antika tänkandet kan leva kvar ytterligare 17 år framåt i tiden. 

84 Ibid., 2018-03-15. 
85 Fanny Ambjörnsson (2016), 48ff. 
86 Yvonne Hirdman (2001), 19ff. 
87 Ibid., 23. 
88 Ibid., 26. 
89 Wikipedia, Antiken, https://sv.wikipedia.org/wiki/Antiken 2018-04-19. 
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Genom denna historiska bakgrund av kvinna och man är det inte svårt att förstå hur               

alla dessa texter, många från prestigefyllda män, har formulerats till sanningar som            

både kvinnor och män tror på. Det är inte heller svårt att placera mina upplevelser av                

lågt självförtroende i relation till den historiska kontext som talat om för kvinnan att              

hon är sämre än mannen gällande det mesta, att hon är mannens motsats. För att               

ge exempel som talar för att kvinnan idag oftast uppfattar sig själv inneha mindre              

kunskap och tro på sig själv än mannen, visas här nedan forskning och statistik.              

Enligt en artikel i tidningen Lärarnas från år 2015 finns följande citat att läsa (en               

studie från OECD): “Svenska flickor presterar även bättre i matematik. Samtidigt har            

pojkarna högre självförtroende än flickorna som ofta har svårt att identifiera sig som             

forskare i naturvetenskap.” Detta citat indikerar på att flickor presterar bättre än            90

pojkar, men har ändå sämre självförtroende än pojkar då flickorna ej kan se sig              

själva i en högre position, exempelvis som forskare i naturvetenskap. En           

kandidatuppsats från år 2007, som studerat självkänsla och upplevd studieprestation          

hos kvinnor och män, visar att kvinnor har sämre självkänsla samt lägre förväntan             

på den egna prestationen. Slutligen redovisar den Statistiska centralbyrån att det           91

var fler män än kvinnor som var verksamma företagare i Sverige under år 2013.              

Uppdelningen bestod av 72 % män och 28 % kvinnor. Procentfördelning har varit             

densamma under de senaste åren. De tre ovanstående forskningarna visar att           92

kvinnan har sämre självförtroende än mannen, från barnsben upp till högskolan och            

ut i arbetslivet. Detta för att flickor och kvinnor tror mindre på sin egna förmåga att                

kunna prestera. Detta visar i sin tur på att hierarkin mellan mannen och kvinnan samt               

stereotypiseringen av kvinnan lever kvar från historien in i nutiden.  

 

En stereotyp bildas genom att ta fasta på några få, lättförståeliga samt erkända             

egenskaper hos en grupp människor. Därefter representeras gruppen endast utifrån          

dessa överdrivna och förenklade egenskaper, vilket skapar en fast och förutsägbar           

90 Lärarnas tidning, OECD: Stor skillnad mellan könen i skolresultat, 
https://lararnastidning.se/oecd-stor-skillnad-mellan-konen-i-skolresultat/ 2018-05-04. 
91 Therése Clifford, Självkänsla och upplevd studieprestation: En könsjämförelse mellan mans- och 
kvinnodominerade högskoleutbildningar 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:120892/FULLTEXT01.pdf 2018-05-04. 
92 Statistiska centralbyrån, Sju av tio företagare är män, 
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Sju-av-tio-foretagare-ar-man/ 2018-05-04. 
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person/grupp. Att förkortas till en stereotyp kan därför lätt uppfattas som           

begränsande för gruppens handlingsutrymme och egenskaper. En typisk kvinnlig         93

stereotyp, enligt Hirdman, är att kvinnan är passiv, beroende av mannen, innehar            

mindre kunskap än mannen och att kvinnan i stort är en motsats till mannen.              94

Ovanstående forskning och statistik kan därmed visa på att kvinnan i dagens            

samhälle har hämmats i sin utveckling på grund av den kvinnliga stereotypen, då             

hon tror mindre om sig själv i förhållande till mannen. Detta syftar på det stereotypa               

genuskontraktet som Hirdman uttalat sig om, där män och kvinnor handlar utifrån            

föreställningar om genus.  95

 

Enligt Hirdman lever uppdelningen av manligt och kvinnligt kvar i vår moderna tid,             

där uppdelningen av genus även har smittat av sig till ting och företeelser. Detta har               

medfört att vissa kläder, saker, sysslor samt platser kopplas till antingen           

kvinna/kvinnligt eller man/manligt. Det här syftar även till att genus görs, det är inte,              

då dessa kopplingar har skiftat genom historien. Genom denna syn på att            96

skapandet av genus smittar av sig från människan till tingen osv, formas en             

förståelse för nutidens uppdelning mellan kvinnor och män när det kommer till vilket             

slags yrke som passar vilket kön eller vilken slags kunskap som könen uppfattas             

besitta. Även denna tanke kan direkt kopplas till ovanstående forskning och statistik            

som visar att kvinnans självförtroende sviker i relation till vissa typer av yrken och              

kunskaper.  

 

Kvinnan och mannen har länge setts som dikotomier, vilket syftar på en uppdelning             

mellan kvinna och man. En uppdelning innefattar det som ses som normalt i             

samhället gentemot det som faller utanför ramen. I uppdelningen mellan man och            97

kvinna har mannen långt tillbaka varit överlägsen kvinnan, vilket ger mannen en            98

hierarkisk högre position i jämförelse med kvinnan. Det normativa får högre status i             

93 Fanny Ambjörnsson (2016), 63ff. 
94 Yvonne Hirdman (2001). 
95 Ibid., 80ff. 
96 Ibid., 71. 
97 Fanny Ambjörnsson (2016), 53ff. 
98 Yvonne Hirdman (2001), 19ff. 
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relation till det onormala/ovanliga. Enligt Hirdmans forskning gällande man och          99

kvinna har kvinnan alltid jämförts med mannen. Hirdman beskriver jämförelsen          

genom tre olika formler: A – icke A (man – icke man), A – a (man – liten man)                   100 101

samt A – B (Man – Kvinna). Dessa formler visar att mannen är det normativa vilket                102

allting annat jämförs mot, då de flesta av formlerna syftar till att en människa              

antingen är man eller icke man, man eller liten man. Idag ses kvinnan som en typ av                 

aB eller Ba, vilket menas att kvinnan uppfattas som sämre än mannen och samtidigt              

uppfattas hon som mannens motsats. Det betyder i sin tur att kvinnan blir till den               103

onormala dikotomin som där av har lägre status. 

 

Genom att koppla allt detta till min upplevelse på det nya arbetet formas en              

förståelse när det gäller den osäkerhet och det låga självförtroende som det nya             

arbetet förde med sig. Utifrån den omedvetna uppfattningen om att inneha den            

kvinnliga stereotypens egenskaper som säger att kvinnan är sämre än mannen samt            

en motsättning till mannen, ser jag en förståelse i varför jag skiftade mellan mod och               

osäkerhet gällande utförande av arbetsuppgifter. Det jag syftar på i detta fall är             

behovet av att rådfråga min kollega trots att jag egentligen visste svaret. Jag försökte              

samtidigt kämpa emot denna känsla och uppfattning av mig själv, denna osäkerhet,            

dessa tankar om att jag inte kan, att jag innehar mindre kunskap, att jag är en typ av                  

aB eller Ba, genom att intala mig själv att jag kan testa att utföra arbetsuppgifterna               

för att se hur det går istället för att alltid fråga. Under dessa tillfällen försökte jag                

omedvetet att bryta detta genuskontrakt genom att vägra se mig själv som mindre             

kunnig och smart. Då kvinnan uppfattar sin prestationsförmåga som längre än           104

mannen är det heller inte svårt att förstå uppkomsten av osäkerhet när det handlar              

om att utföra ett arbete som innehar mycket eget ansvar. Föreningens hela existens             

ligger i stort sett på de anställda, då styrelsen och medlemmarna ej arbetar med              

föreningen i den utsträckning som vi anställda gör. Därav kan jag koppla det låga              

99 Fanny Ambjörnsson (2016), 55ff. 
100 Yvonne Hirdman (2001), 26ff. 
101 Ibid., 28ff. 
102 Ibid., 35ff. 
103 Ibid., 44. 
104 Ibid., 80ff. 

36 



självförtroendet till viljan att vila tryggt bakom min kollega genom att rådfråga, för             

säkerhets skull. 

 

Gällande informanternas svar i relation till självförtroende och arbetsuppgifter         

berättade distriktskonsulenten att hon hanterade den nya tjänstens arbetsuppgifter         

genom att utgå från checklistorna samt genom att ständigt fråga kollegorna om hjälp             

och råd. Hon kände sig väldigt beroende av de andra kollegorna, just för att hon själv                

aldrig hade arbetat med detta innan. Hon upplevde det som att hon försökte gå i den                

tidigare distriktskonsulentens fotspår och arbetade därför inte utanför dessa         

checklistor, även om hon fick idéer. Producenten berättade också att han hade en             

kollega som han kunde stödja sig mot. Kollegan blev som en slags arbetsledare som              

kunde berätta vad som skulle göras, vilket han tyckte var väldigt skönt. Då han              

påbörjade anställningen fick han direkt mycket ansvar för att avlasta den andra            

personalen under en hektisk period. Han fick dock inga jättesvåra arbetsuppgifter           

och han uppfattade aldrig ansvaret han fick som betungande. Han upplevde den            

hektiska perioden som en tid då det inte fanns utrymme för att stanna upp och               

fundera. Han upplevde det som att det inte krävdes så mycket av honom för att               

uppfattas som en avlastande och hjälpande hand, vilket han tyckte var väldigt            

tacksamt. Producenten upplevde det heller inte som särskilt svårt att avväga vilka            

beslut han fick ta och inte, med tanke på arbetsplatsens platta organisation. För att              

lära sig detta arbetade han med att vara lyhörd och att känna in situationen.  105

 

Producentens uttalanden ovan vill jag jämföra med mina personliga upplevelser av           

misstro gällande min förmåga att kunna prestera under den första perioden på            

Verket. Trots att jag någonstans trodde på min förmåga att kunna utföra arbetet,             

fanns det ändå alltid en osäkerhet gällande min förmåga att kunna prestera på ett              

“rätt” och “bra” sätt. Min hjälp i detta var alltid att fråga min kollega för att få                 

utförandet av arbetsuppgiften bekräftat som “rätt”. Att inte kunna rådfråga min           

kollega för att säkerställa att jag hade tänkt rätt i situationen skulle ha bidragit till               

högre osäkerhet i arbetet under den första perioden. Även distriktskonsulenten          

kände ett stort behov att ständigt fråga kollegorna om hjälp och råd. Hon uppfattade              

105 Gruppintervju med kulturentreprenörer 2018-04-06. 
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det som tryggt att utgå från checklistorna samt att inte arbeta utanför dem, även om               

hon fick idéer. Enligt producentens svar verkade hans upplevelser inte handla om ett             

lika stort behov av att fråga om hjälp och råd, jämfört med studiens kvinnliga              

representanter. Kanske upplevde ändå producenten osäkerhet under denna tid och          

kanske kunde producenten ändå ställa snabba frågor vid behov under den hektiska            

perioden för att stilla osäkerhet och frågetecken. Detta var dock ingenting som han             

delade med sig av utifrån denna kontext, trots intervjuarens försök till en djupare             

förklaring av hans upplevelser under denna period. Den enda förklaring han gav            

under intervjun var att det i allmänhet var skönt att kunna stödja sig mot kollegan.               

Med denna information vill jag visa på skillnaden mellan kvinna och man i relation till               

det egna självförtroendet. Kvinnorna ovan uppfattar ett behov av att rådfråga och be             

om hjälp i situationer som för dem är nya och därav inte känns bekväma. Mannen               

ovan uppfattar det inte som betungande att få ganska mycket ansvar i början av              

anställningen, trots att arbetet var hektiskt. Han uppfattade det heller inte som            

speciellt svårt att kunna känna in vilka slags beslut han har rätt att ta. För att koppla                 

ihop detta med statistik och forskning från kapitlets början, berättar detta om            

skillnaden mellan kvinnors och mäns uppfattning av sin egen prestationsförmåga.   106

 

Självförtroende i relation till arbetsroll 

Som nämnt ovan är denna kategori ett resultat av möten med andra personer i och               

med arbetet. Med begreppet arbetsroll syftar jag på den roll människan tar sig inom              

sitt arbete, vilket indirekt syftar till sin egen uppfattning om sig själv inom arbetet. Tre               

veckor in i arbetet medverkade jag på ett möte tillsammans med min kollega och en               

politiker. Mötet kändes stort. När jag väl träffade politikern blev jag mer nervös än              

innan:  

 

106 Lärarnas tidning, OECD: Stor skillnad mellan könen i skolresultat, 
https://lararnastidning.se/oecd-stor-skillnad-mellan-konen-i-skolresultat/ 2018-05-04; Therése Clifford, 
Självkänsla och upplevd studieprestation: En könsjämförelse mellan mans- och kvinnodominerade 
högskoleutbildningar  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:120892/FULLTEXT01.pdf 
2018-05-04; Statistiska centralbyrån, Sju av tio företagare är män, 
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Sju-av-tio-foretagare-ar-man/ 2018-05-04. 
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Kanske berodde det på att jag faktiskt också kände mig osäker i min roll som den nya                 

kulturproducenten på Verket. Och kanske undrade han vad fan jag gör där [...] Jag tänkte ju                

direkt att han ser att jag inte vet någonting och inte kan någonting.  107

 

I slutet av insamlingsperioden vittnar empirin om att jag uppfattade det som lättare             

att kommunicera med Verkets medlemmar, jämfört med tidigare. Detta förklarades          

med att jag inte kände behovet av att vara lika formell i kommunikationen, just för att                

jag kände mig säkrare i rollen som producent: “Behöver inte bevisa mig med ‘smarta              

ord’ lika mycket. Vill ju dock ändå fortfarande skina och påvisa att ‘jag kan’. Men jag                

kan väl göra det också via en mer informell touch.” Vidare vittnar empirin om att               108

jag inte förstod det som sades under ett möte i slutet av insamlingsperioden. Jag              

förstod varken begreppen som användes eller kontexten och funderade därav på att            

fråga för att förstå: 

 
I slutet frågade jag lite mer. För att fatta vad hon menade. Det var ändå läskigt att fråga. Lite.                   

Funderade ju självklart på om jag skulle göra det eller inte, innan jag gjorde det. Men jag                 

kände mig ändå stark i det, i att jag faktiskt inte förstod. Så jag frågade två saker [---] Jag vet                    

inte om jag hade frågat om det var en kille som satt där och förklarade för oss.  109

 

Dessa ovan beskrivna situationer och citat visar på behovet av att uppfattas som             

kunnig. Jag kände mig okunnig i politikerns ögon, jag ville förmedla uppfattningen av             

att vara kunnig genom en formell ton via kommunikationen till medlemmar samt att             

jag ville uppfattas som kunnig under ett möte där jag inte förstod någonting. Jag var               

till och med nära på att inte ställa frågor under mötet, just för att uppfattas som                

kunnig. Detta ser jag kan kopplas samman med den kvinnliga stereotyp som givit             

kvinnan egenskaper som passivitet, beroendeställning och okunnighet. Att        110

förknippas till en stereotyp kan uppfattas som begränsande för personers          

handlingsutrymme och personers egenskaper. Att förknippas till en stereotyp innebär          

även att normer vidmakthålls. Just därför ser jag mina försök till att uppfattas som              111

kunnig som ett omedvetet handlande för att inte bli förknippad med den typiska             

107 Autoetnografisk empiri, insamlingsperiod: 1 februari 2018–18 mars 2018, vecka 7. 
108 Ibid., 2018-03-07. 
109 Ibid., 2018-03-15. 
110 Yvonne Hirdman (2001). 
111 Fanny Ambjörnsson (2016), 63ff. 
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bilden av kvinnan samt för att inte reproducera denna bild av kvinnan. Jag ville alltså               

inte uppfattas som okunnig i min arbetsroll bara för att jag är kvinna. Kanske är det                

även värre för en kvinna att uppfattas som okunnig, i jämförelse med en man, för att                

kvinnan direkt förskjuts till den kvinnliga stereotyp som förknippas med dessa icke            

önskvärda egenskaper. 

 

I citatet ovan framkommer det dock att jag tillslut valde att ställa två frågor. I citatet                

förklarar jag det med att jag kände mig stark i beslutet och i situationen gällande att                

jag faktiskt inte förstod och att jag därav hade rätten till att fråga. Detta exempel visar                

på kampen mellan att uppvisa okunnighet eller att upprätthålla masken av att inneha             

kunskap. Jag valde tillslut att bevisa min okunnighet i ämnet då jag förstod att jag ej                

kunde lära utan att fråga. Jag ville även ta fasta vid att mina frågor ej skulle definiera                 

mig som okunnig just för att jag är kvinna, vilket citatet syftar på “Men jag kände mig                 

ändå stark i det, i att jag faktiskt inte förstod.” Citatet avslutas dock med en fundering                

gällande om jag hade haft modet till att fråga om det hade varit en man som suttit                 

mitt emot oss. Återigen kan detta kopplas till behovet av att inte vilja förknippas med               

den kvinnliga stereotypen som, inom mångt och mycket, är sämre än mannen. 

 

Distriktskonsulenten upplevde mötet med kollegorna som väldigt positivt. Hon         

uppfattade de som väldigt stöttande och tillåtande och att det alltid var okej att ställa               

frågor, vilket stöttade henne i de situationer där hon behövde fråga om hjälp. Hon              

berättade även om möten med andra personer, utanför hennes arbetsplats. Under           

dessa möten upplevde hon i stor utsträckning att det gick bra, men berättade också:              

“möter man folk som är i ett lite mer formellt sammanhang så ställer man ju inte                

frågan ‘finns det nåt jag kan förlora på det?’ eller ‘kan det bli skitjobbigt för mig?’”  112

 

I stöttande och tillåtande sammanhang är det ganska självklart att människor känner            

en ökad trygghet, vilket syftar på att människans mod ökar i en sådan situation och               

därför är det lättare att våga fortsätta fråga för att lära. Detta upplevde även jag i min                 

relation med min kollega. Vid möten med andra personer i arbetet, som ej var              

kollegorna på distriktskonsulentens arbetsplats, upplevde hon att hon inte ville ställa           

112 Gruppintervju med kulturentreprenörer 2018-04-06. 
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vissa typer av frågor. Detta ser jag kan kopplas till att inte vilja uppfattas som               

okunning. Upplevelsen av att inte vilja ställa vissa frågor i mer obekväma            

sammanhang hade både jag och distrikskonsulenten upplevt. Producenten gav dock          

inget liknande svar under gruppintervju, trots att de båda svarade på samtliga frågor             

samt hörde varandras svar, vilket kan skapa reflexivitet. Detta vill jag återigen koppla             

till skillnaden mellan kvinna och man i relation till sitt eget självförtroende.  

41 



6. Avslutande diskussion 

 

 

Meningssökande och situationsbunden kunskap 
 

Ovan är analysen uppdelad i två kategorier, kunskap och självförtroende, vilket           

syftar till att dessa två kategorier är centrala vid övergången från student till arbetare              

inom utbildningens område. När det gäller kunskap och kunskapssökande i och med            

ett nytt arbete visar empirin att det till största del handlar om ett slags              

meningssökande för att kunna forma kunskap i den specifika situationen. För att            

finna mening i situationen behöver situationen utgå från subjektets förståelse av           

tillvaron. Kunskapen är därav personlig då varje individ förstår och ser världen på             

olika sätt. Personligen förstår jag världen bättre genom ordning och struktur, vilket            113

är anledningen till varför jag ständigt söker efter just struktur i arbetet. Genom             

struktur formar jag logik, vilket gör att jag förstår situationen bättre och därav lättare              

kan lära mig innehållet. Då kunskapen är subjektiv förstår jag att individen lär sig              

bäst på olika sätt och att det därav är upp till varje individ att reda ut hur just den                   

förstår och lär sig i en situation på bästa sätt.  

 

Studiens empiri har många exempel på letandet efter mening i och med            

kunskapssökande, varav ett är då distriktskonsulenten studerade checklistorna och         

gamla protokoll från tidigare läger, för att därigenom kunna forma en uppfattning och             

förståelse om hennes arbete. Då kunskap formas i meningsfulla situationer som           114

människan kan förstå, syftar även det till att det inte räcker med att få information               115

om att en arbetsuppgift ska utföras (exempelvis via checklistor), utan människan           

behöver även förstå varför arbetsuppgiften ska utföras för att kunna producera ny            

113 Bernt Gustavsson (2002), 39f, 44f, 68. 
114 Gruppintervju med kulturentreprenörer 2018-04-06. 
115 Bernt Gustavsson (2002), 68. 
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kunskap. Informationen (fragmenten) måste alltså placeras i ett begripligt         

sammanhang för att omformas till kunskap.   116

 

Det finns även autoetnografisk empiri som syftar till att information ska förmedlas i             

rätt situation och tidpunkt för att informationen ska kunna uppfattas som meningsfull            

och därav kunna transformeras till kunskap: “Informationen får en struktur och           

förståelse för att jag kan relatera det till något specifikt, en specifik arbetsuppgift,             

istället för ‘tom’ info som till mig kommer helt plötsligt från ingenstans.” Detta             117

behov av mening för att forma kunskap kan även kopplas till den teori som talar för                

behovet av en situationsbunden praktik för att forma kunskap. Kanske syftar           118

denna teori, att den praktiska kunskapen alltid är situationsbunden, till specifikt           

praktiskt arbete, vilket inte skulle inkludera administrativt arbete som ofta syftar till            

stillasittande arbete framför en dator. Dock pratar både informanterna och jag om            

erfarenheter utifrån arbeten som innehar en administrativ del, där mycket          

argumenterar för att en situationsbunden praktik underlättar inlärning av arbetet.          119

Därav skulle jag vilja argumentera för att även administrativt arbete inlärs bäst utifrån             

en situationsbunden praktik. Enligt pragmatismen ser kunskapsprocessen ut enligt         

följande figur: Praktik 1 – Teori (reflektion) – Praktik 2. För att förklara denna figur               

menar pragmatismen att människan handlar efter inbyggd vana och rutin fram till att             

människan stöter på något slags problem eller tvivel. Människan går då från praktik             

till teori för att lösa problemet. Därefter återvänder människan till praktiken med den             

nyvunna kunskapen för att utveckla och förbättra praktiken. Denna         120

kunskapsprocess visar på att allt som vi människor gör har en början i praktiken, då               

människan handlar utefter inbyggda vanor och rutiner. I en annan del av den             

autoetnografiska empirin talade jag om behovet av att få in arbetsuppgifterna i            

kroppen så att de skulle omvandlas till rutiner som kroppen kommer ihåg. Detta             121

visar på att jag behövde utföra dessa administrativa arbetsuppgifter praktiskt för att            

116 Ibid., 39f. 
117 Autoetnografisk empiri, insamlingsperiod: 1 februari 2018–18 mars 2018, 2018-03-08. 
118 Bernt Gustavsson (2002), 84, 90f. 
119 Gruppintervju med kulturentreprenörer 2018-04-06; Autoetnografisk empiri, insamlingsperiod: 1 
februari 2018–18 mars 2018. 
120 Bernt Gustavsson (2002), 93ff. 
121 Autoetnografisk empiri, insamlingsperiod: 1 februari 2018–18 mars 2018, 2018-03-06. 
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kunna lära mig dessa vanor och rutiner. Detta är någonting som även de båda              

informanterna tar upp och argumenterar för, både medvetet och omedvetet. De två            

informanterna uttryckte vikten av uttrycket learning by doing, som utbildningen          

arbetar utefter. Utbildningen arbetar även utefter uttrycket learning by reflection.          122

Dessa uttryck kan direkt kopplas till den ovan nämnda pragmatiska          

kunskapsprocessen som visar på lärdom via praktik och reflektion. Med det sagt            123

uppfattar både jag och informanterna samt utbildningen och pragmatismen i sig,           

vikten av lärande genom praktik (och reflektion) i alla situationer. Slutligen vill jag             

understryka att det autoetnografiska materialet formades innan studiens teoretiska         

ramverk bestämdes. Därav är de empiriska reflektionerna inte tagna från teorier om            

kunskap, utan de kommer från min personliga uppfattning om hur jag fungerar i             

kunskapssökande situationer, vilket återigen argumenterar för vikten av lärande         

genom praktik. 

 

 

Självförtroende i relation till kunskap och genus 
  

Studiens huvudkapitel har undersökt empirin utifrån två kategorier, kunskap och          

självförtroende, vilka hittills har hållits separerade. De ska nu dock slås samman. Jag             

vill hävda att självförtroendet ökar i nya situationer ju mer kunskap människan            

besitter gällande den specifika situationen. Nedan är ett citat från den           

autoetnografiska empirin som syftar på glädje i relation till kunskap: 

 
Arbetet känns roligare och roligare. Jag förstår det som att det är för att jag nu kan ta mer                   

ansvar än jag kunde tidigare. Detta i och med att jag lärt mig mer och mer för varje dag. Det                    

ger mig större frihet i arbetet samt förståelse i arbetet.  124

 

Citatet berättar om glädje på grund av förståelse inom arbetet. Att engagemang ökar             

hos människan vid lärdom har Jean Lave, amerikansk antropolog, hävdat i sin            

122 Gruppintervju med kulturentreprenörer 2018-04-06. 
123 Bernt Gustavsson (2002), 93ff. 
124 Autoetnografisk empiri, insamlingsperiod: 1 februari 2018–18 mars 2018, 2018-02-22. 
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forskning. Detta uppfattar även jag som sant då jag vid ytterligare ett tillfälle i              125

empirin berättar om lyckan och glädjen i att förstå arbetet och därav kunna utföra              

mer och mer arbetsuppgifter självgående. Att inneha kunskap i en situation visar            

alltså på ökad glädje inför situationen vilket i sin tur syftar på mindre rädsla inför               

situationen. Att ha mindre rädsla inför att kunna prestera i en situation visar på att               

självförtroendet inför situationen har ökat. Ordet självförtroende syftar till “individens          

tilltro till sin förmåga att prestera.” Här vittnar den autoetnografiska empirin om att             126

kunskap relaterar till uppfattningen om självförtroende: “När jag satt och läste om hur             

ett årsmöte går till kände jag igen vissa saker och jag kände att jag klarar att fixa                 

iordning det här.” Citatet visar att när människan innehar kunskap i en situation             127

ökar människans självförtroende då kunskapen hjälper individen i sin tro att kunna            

prestera i den specifika situationen. Därav sitter kunskap och självförtroende ihop.           

Dock är det inte bara kunskap som ökar en persons självförtroende. Självförtroende            

handlar som sagt om människans uppfattning och tilltro till sin egen förmåga att             

kunna prestera, vilket riktar uppmärksamheten mot genus.  

 

Studiens ovanstående material visar att kvinnan har lägre självförtroende än          

mannen, ända från barnsben upp till högskolan och ut i arbetslivet. Denna            128

kvinnliga självkänsla kan kopplas till en kvinnlig stereotyp som växt fram ur historien,             

med början år 100 e. kr. då Hirdman talar för att stereotyperna från Antiken lever               

kvar än idag. Denna kvinnliga stereotyp säger att kvinnan är passiv, beroende av             129

mannen, innehar mindre kunskap än mannen samt att kvinnan i stort är en motsats              

till mannen. Att förkortas till en stereotyp kan vara begränsande för gruppens            130

handlingsutrymme och egenskaper, vilket skulle kunna vara ett svar till kvinnans           

olika val i livet, då det lägre självförtroendet förminskar hennes tro på sig själv, vilket               

125 Bernt Gustavsson (2002), 90f. 
126 Wikipedia, Självförtroende, https://sv.wikipedia.org/wiki/Självförtroende 2018-05-01. 
127 Autoetnografisk empiri, insamlingsperiod: 1 februari 2018–18 mars 2018, 2018-02-16. 
128 Lärarnas tidning, OECD: Stor skillnad mellan könen i skolresultat, 
https://lararnastidning.se/oecd-stor-skillnad-mellan-konen-i-skolresultat/ 2018-05-04; Therése Clifford, 
Självkänsla och upplevd studieprestation: En könsjämförelse mellan mans- och kvinnodominerade 
högskoleutbildningar  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:120892/FULLTEXT01.pdf 
2018-05-04; Statistiska centralbyrån, Sju av tio företagare är män, 
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Sju-av-tio-foretagare-ar-man/ 2018-05-04. 
129 Yvonne Hirdman (2001), 26. 
130 Ibid. 
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ovanstående forskning visar på. Det stereotypa genuskontraktet kan alltså vara en           131

bidragande faktor till att kvinnor väljer vissa typer av arbeten samt en bidragande             

faktor till hur kvinnan väljer att förhålla sig till arbetet, dess arbetsuppgifter samt             

arbetsroll. Med begreppet arbetsroll syftar jag till hur kvinnan uppfattar sig själv            132

inom arbetet. Genom att kvinnan, enligt denna studie, uppfattas behöva fråga           

mycket för att kunna utföra arbetet ser jag att detta kan syfta till en osäkerhet i                

arbetsrollen, då kvinnan inte vågar lita till sin egen förmåga att kunna utföra             

arbetsuppgifterna på egen hand. Ytterligare ett exempel på detta är          

distriktskonsulenten som berättade om att hon bara ville klara sig igenom det första             

arbetsåret genom att endast utföra det som stod på checklistorna, även om hon fick              

andra idéer. Hon berättade även att hon helst inte kom med egna förslag och idéer               

på möten, utan smög hellre in idéerna under lunchen i lunchrummet.           

Distriktskonsulenten berättade att detta kanske berodde på att hon inte hade hunnit            

bli varm i kläderna. Min uppfattning är att kvinnans tro på att inte kunna prestera               133

nog bra i vissa situationer bidrar till att kvinnan tar ett steg tillbaka genom att be om                 

hjälp och råd, genom att inte fråga i otrygga situationer och genom att välja att avstå                

från att komma med nya idéer. På så sätt väljer kvinnan även att inte synas allt för                 

väl, vilket jag ser bidrar till en förminskning av kvinnans handlingsutrymme och            

hennes egenskaper. Här förkortar hon sig själv till stereotypen. Att förkortas till            

denna kvinnliga stereotyp var någonting som jag själv aktivt försökte motverka under            

mina arbetspass genom att göra istället för att fråga samt genom att fråga i en otrygg                

situation. Jag försöke bryta detta stereotypa genuskontrakt som säger att kvinnan           134

är och bör vara på ett visst sätt. Jag vill tydliggöra att det inte är något fel med att                   135

rådfråga och be om hjälp, dock verkar studiens empiri tyda på att kvinnans             

självkänsla är skev och därav uppfattar hon behovet av att rådfråga och be om hjälp               

i situationer då hon ej behöver det. 

 

131 Fanny Ambjörnsson (2016), 63ff. 
132 Yvonne Hirdman (2001), 80ff. 
133 Gruppintervju med kulturentreprenörer 2018-04-06. 
134 Autoetnografisk empiri, insamlingsperiod: 1 februari 2018–18 mars 2018 
135 Yvonne Hirdman (2001), 80ff. 
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Den manliga informanten verkade ha en större tilltro till sin förmåga att kunna             

hantera sin arbetsroll samt utföra arbetsuppgifterna, jämfört med de kvinnliga          

representanterna i studien. Den manliga informanten nämnde att han inte uppfattade           

det som speciellt svårt att kunna känna in vilka slags beslut han hade rätt att ta på                 

den nya arbetsplatsen. Han nämnde även att han aldrig uppfattade ansvaret på den             

nya arbetsplatsen, under den hektiska perioden, som betungande, fastän det ej           

fanns tid till att stanna upp för att fundera. Den manliga informanten nämnde dock att               

han hade en kollega som han kunde stödja sig mot, vilket han uppfattade som skönt.              

Med tanke på studiens empiriska material samt annan ovanstående forskning ser            136

jag att det finns en skillnad mellan genus när det kommer till människors tilltro till sin                

egen förmåga att kunna prestera på den nya arbetsplatsen. Skillnaden är att            

mannen uppfattas ha högre självförtroende gällande sin förmåga att prestera, jämfört           

med kvinnan. För att understryka detta resonemang vill jag tillägga följande: Trots att             

de båda informanterna svarade på samtliga frågor samt hörde varandras svar, har            

den kvinnliga informanten i högre utsträckning visat på behovet av hjälp i den nya              

arbetssituationen. Detta vill jag argumentera för som viktigt, då andras svar kan            

skapa reflexiva tankeprocesser till egna upplevelser och känslor. Då den manliga           

informanten inte uppgav samma behov av hjälp ser jag att detta syftar till en skillnad               

mellan kvinnligt och manligt självförtroende i en ny arbetssituation. Detta fenomen           

ser jag sträcker sig långt tillbaka i historien, till skapandet av skillnaden mellan             

kvinna och man, till år 100 e. kr. då genus uppfanns.   137

 

  

136 Autoetnografisk empiri, insamlingsperiod: 1 februari 2018–18 mars 2018; Gruppintervju med 
kulturentreprenörer 2018-04-06. 
137 Yvonne Hirdman (2001), 19ff, 71. 
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7. Sammanfattning 

 

 

Denna studies syfte är att studera nyutexaminerade kulturentreprenörers upplevelser         

av det första arbetet inom det kulturentreprenöriella området. Studien tittar på hur            

processen upplevs och hanteras gällande att gå från studerande kulturentreprenör          

till arbetande kulturentreprenör, samt de skillnader som finns mellan genus.          

Undersökningen tar utgångspunkt i autoetnografisk metod då jag själv snart är           

nyutexaminerad kulturentreprenör samt just har påbörjat en tjänst som         

kulturproducent. För att stärka det autoetnografiska materialet utfördes även en          

gruppintervju med två informanter som studerat samma utbildning vid Umeå          

universitet, Programmet för kulturentreprenörskap, samt jobbat inom det        

kulturentreprenöriella området efter examen. Detta material har använts i jämförande          

syfte mot den autoetnografiska empirin för att styrka analyser och resonemang           

genom både liknelser och skillnader. Studiens material visar att kunskap och           

självförtroende är de två stora ämnena vid upplevelsen av en ny arbetsplats. Den             

teori som använts i studien är därför teorier om kunskap, queerteori samt genusteori.             

Dessa teorier används för att ta reda på hur studiens representanter hanterade den             

nya arbetssituationen när det kom till att forma kunskap i den nya arbetssituationen.             

De sistnämnda teorierna används för att studera skillnaden mellan genus när det            

handlar om upplevelsen och hanterandet av den nya  arbetssituationen.  

 

Studiens huvudkapitel går först igenom kunskap genom struktur samt kunskap          

genom praktik, där det slutgiltiga resultatet av materialet visar att kunskap utgår från             

det subjektiva samt att kunskap formas genom meningsfulla situationer. Detta          

betyder att individen utgör verktyget för hur individen ska gå tillväga för att skapa              

meningsfullhet i situationen. Det betyder även att det endast är via meningsfulla            

situationer som kunskap formas, vilket betyder att arbetsuppgifterna som utförs          

måste vara förankrade i en kontext för att kunskap kring arbetet ska formas.             

Materialet talar även för behovet av en situationsbunden praktik för formandet av            
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kunskap. Behovet av denna praktiska, situationsbundna kunskap inkluderar allt det          

som människan gör, vare sig det är utförande av smide (ett praktiskt utförande av              

hantverk) eller administrativt arbete (oftast ej kopplat till upplevelsen av ett praktiskt            

arbete), då kunskapsprocessen alltid börjar i praktiken enligt pragmatismen. 

 

Huvudkapitlets andra del handlar om självförtroende i relation till arbetsuppgifter          

samt självförtroende i relation till arbetsroll. Materialet från denna del berättar om att             

ju mer kunskap individen besitter i den specifika situationen, ju bättre självförtroende            

har individen i den specifika situationen. Dock är det inte bara kunskap som ökar en               

individs självförtroende, utan det handlar även om människans uppfattning och tilltro           

till sin egen förmågan att kunna prestera, vilket visar att genus spelar en stor roll               

angående självförtroendet. Studiens material samt annan forskning visar att kvinnan          

har lägre självförtroende än mannen, ända från barnsben upp till högskolan och ut i              

arbetslivet. Anledningen till detta går att knyta samman med diskursen om kvinnan            

som funnits sedan år 100 e. kr, vilket har skapat en kvinnlig stereotyp som kvinnan               

idag omedvetet lever efter. Det finns alltså ett stereotypt genuskontrakt i samhället            

som både kvinnan och mannen förhåller sig till, där detta genuskontrakt kan vara en              

bidragande faktor till att kvinnor väljer vissa typer av arbeten samt en bidragande             

faktor till hur kvinnan väljer att förhålla sig till arbetet, dess arbetsuppgifter och             

arbetsroll. 
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