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Detta paper behandlar en studie av affärslivets klädda och förkroppsligade 
genuskonstruktioner med observationer från 40 bolagsstämmor som underlag.  Allt från 
eliten inom näringslivet till mer anonyma företrädare för börsbolagens staber och olika 
ägarkategorier har följts för att se hur de samspelar i olika situationer av - rutin, triumf 
och tragedi. Den mörka herrkostymen är ett plagg för män som fungerar inkluderande 
genom att göra dem sinsemellan mer lika, samtidigt som detta exkluderar kvinnor som 
dels måste försöka undvika att se för lika ut män – ”utklädda” - dels bli för feminina och 
förlora tyngd och auktoritet enligt rådande genusnormer. Den treknäppta kostymen 
kommunicerar att man är solid och inte fullt modern (två knappar) eller ett popsnöre (en 
knapp). Knappen i sig betyder inget – spelet mellan de klädda kropparna av män och 
kvinnor allt! Kan man säga något nytt om makt och kläder genom att arbeta med 
observationer?  

 

(Även publicerat i Kulturella Perspektiv Svensk etnologisk tidskrift 14(3) 2005) 
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En, två eller tre knappar. Affärsmaskuliniteter i kostym 
Det är mitt i himlen och rummen är fulla av ljus. Jag är fyra år och bor högst upp i ett höghus. 
Nu står jag i badrummet, utan kläder. Jag böjer mitt huvud bakåt för att se upp på mannen. 
Det är min pappa. Han strålar av välvilja. Han bär mörk kostym, som en krigare. Pappa var 
vanlig försäljare och alla anställda på avdelningen bar kostym, men sådant vet förstås inte ett 
barn. Pappa och kostymen var ett. Den utstrålade makt och trygghet. En samtida bestseller, 
idag bortglömd  – Mannen i den grå flanellkostymen av Sloan Wilson – apostroferas istället 
kostymen som tecken för maktlöshet och anonymitet bland en massa av moderna tjänstemän. 
Ännu mer beklämmande framställs plagget i Hans Falladas Hur ska det gå för Pinnebergs? – 
där en fattig klädförsäljare förtvivlat kämpar sida vid sida med sin flickvän i armodet under 
Weimarrepubliken, en bästsäljare på 30-talet, också i Sverige. Det enda Pinneberg ägde av 
värde var kostymen, utan den hade han varit arbetare, något han ibland önskade eftersom det 
var så svårt att hålla sig kvar på medelklassens lägsta trappsteg. 

Den mörka herrkostymen är ett friflytande tecken som figurerar i en mängd sammanhang 
för att fyllas med ständigt nya innebörder. Ett uttryck som Kostymnisse knyter ihop detta 
bestämda plagg med en viss social position – den affärsklädda medelklassmannen blir till. Det 
är ett av många exempel på hur kläder fungerar som metaforer för personer, personliga 
egenskaper eller normer som förknippas yrken eller åsikter. I detta papper undersöks 
användning och föreställningar kring detta plagg litet närmare. Studien omfattar ett 
observationsmaterial av anteckningar, film och fotografier insamlat från 35 bolagsstämmor 
under 2004 och 2005 av företagsekonomen Maria Tullberg och jag själv (not1). Tidigare 
rapporter är Mörck och Tullberg (2004) och (2005). Metoden är att försöka skriva fram ett 
observerat skeende som en performance (Schechner, 2002). Det är en viss typ av 
scenframträdande med en fortlöpande handling, kuliss, ljus, regi och ett urval aktörer i kostym 
som i samarbete och konflikt försöker framställa något - som att förklara dåliga affärer eller 
inhösta beundran för ett framgångsrikt år. Inom en given ram – denna årliga ritual – studeras 
hur maskuliniteter spelas upp och äventyras, både i samspel och kontrast mellan män och i 
förhållande till kvinnor. Maskulinitet och femininitet är olika positioner som kan intas av både 
män och kvinnor (Halberstam, 1998 och Nordberg, kommande). Homosocialitet och 
heteronormativitet är viktiga begrepp. Maskulinitet görs på olika sätt, det råder en fortlöpande 
konkurrens om den rangordning som aldrig kan avgöras slutgiltigt (Connell,1996). Det kan 
ske genom att man spelar samma spel olika bra. Men man kämpar också om vem som ska 
bestämma över själva spelet. I den här artikeln berörs framförallt en kraftmätning mellan äldre 
män och…ännu äldre män. Unga män fungerar som de äldre männen medhjälpare i en 
feminin position. De närvarande kvinnorna, fler hundra, är helt passiva observatörer och 
ingriper aldrig i skeendet. Hur formas olika maskuliniteter och vilken roll spelar kostymen i 
dessa pågående och oavslutade processer, det är viktigt att försöka utröna? 

Samtidigt som det finns variation och en mängd konflikter mellan män, så får man inte 
förlora deras övergripande relation till kvinnor och till feminint genus som position 
(Connell,1996 och Nordberg, kommande). Det finns en mängd tydligt patriarkala inslag. 
Dessa har också påtaglig betydelse för andra män och kvinnor: ojämlikheten inom 
näringslivseliten betyder att alla andra män blir förmånstagare. När normen att chefen är en 
man fastläggs innebär den ett stöd för alla män, gubbar och pojkar – innehavare av rätt genus. 
Näringslivstoppens maskulina dominans sprider en smickrande glitterspray över alla 
människor med detta utvalda genus. Det är främst därför som jämställdhet i bolagsstyrelserna 
är en viktig fråga – när det gäller det instrumentella finns inga viktiga och systematiska 
skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer (Wajcman,1998). Av det skälet är det också 
intressant att försöka visa hur män under en pågående konflikt på olika sätt också använder 
sig av femininitet. 
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Lokalen är tät av oro, men det finns också en sorts uppspelt förväntan på vad som ska 
rullas upp här i kväll, i Globens annex. Välkommen till Skandias bolagsstämma 2005, ett år 
efter den stora skandalen! Det mest förfärliga som hänt svenskt näringsliv sedan 
tändstickskungen Krüger sköt sig på 30-talet? Nästan tusen aktieägare har samlats. Ett 
bildband rullar igång: svartvita bilder av katastrofer där försäkringsbolaget Skandia under sin 
150-åriga historia gjort insatser för att bistå sina klienter. Det är något betryggande med gamla 
olyckor – också dem man ser räddas eller står och tittar på är döda. Brandsoldaterna och 
försäkringstjänstemännen vilar sen länge under många skyfflar med mull. Det utmärkande för 
katastrofen, osäkerheten, är för länge sedan borta. Bandet rullar på med många bilder. Sista 
bilden knäpper förbi. Då börjar bandet om igen från början. Otroligt nog stoppar det inte utan 
fortsätter ett bra tag. Publiken viskar högljutt och ser sig omkring. Intrycket är sällsynt dåligt: 
som någon slapp lärarvikarie har företagsledningen satt på en tv och sen försvunnit ut i 
lärarrummet. Sitter dom där och blossar med fötterna på bordet? Till sist efter plågsamma 
minuter kommer styrelsens ordförande upp tillsammans med tre andra kostymklädda herrar. 
Berndt Magnusson, han heter så, styrelsens ordförande, hälsar aktieägarna välkomna. Han 
talar om krisen i företaget och ansatsen till en återhämtning. Företaget har mycket att hämta 
igen av förtroende. Tyvärr tyngs det också av en väldig börda, de pågående processerna mot 
flera tidigare medarbetare som mottagit ekonomiska förmåner av sällan skådat slag. I USA 
har ett dotterbolag dragits inför rätta av staten. 

En krona på kursen, börjar Bernt Magnusson. En krona på kursen är en miljard på 
bolagets börsvärde. Han vill att de som avser kritisera ledning verkligen betänker vad det kan 
kosta att skada företagets anseende. Han manar till tålamod och överseende, Skandia måste gå 
vidare, bolaget förblöder om man fortsätter att riva i såren. Till sin hjälp har han ett annat 
styrelseproffs, Björn Björnsson som ansvarar för processerna mot tidigare medarbetare. 
Senare kommer han att mångordigt redogöra för denna verksamhet som inte resulterat i att 
mer än småbelopp kan komma i fråga för återbetalning. Han har en ny kostym i år. Förra året 
bar han dubbelknäppt, väldigt omodernt. 

Skandias styrelseordförande är i 60årsåldern, har grått och helt hår, fast haka och stadig 
blick. Han är smärt och bär upp kostymen ledigt och elegant. Runt honom finns andra 
hjälpande män, även de i kostym. De går in i feminina roller, visar papper, springer ärenden 
och betjänar. De agerar som ”ropare” och föreslår i förväg överenskomna personer till 
ordförande på stämman och till justeringspersoner. Maskuliniteten hos ledaren maximeras i 
dessa ögonblick, genom makten att underordna andra män som vore de ”kvinnor”. Höga 
manliga tjänstemän lockas att uppträda som sekreterare. Så bygger man ledarens och det 
sargade företagets auktoritet. Han påminner inte så litet om Clint Eastwood genom att få 
åldrandet att framstå som robust mognad, istället för förfall (Holmlund, 2002:143). Vi ser 
Marlboromannens skrynkliga hud som garvats av sol och vind, inte åldrandet som 
försvagning och slapphet. Han rusar inte runt på scenen utan åldersmässiga begränsningar i 
rörlighet omvandlas till värdighetsbefrämjande gravitas. Mitt i ett samhälle där ungdomlighet 
och vigör hyllas, så är det fullt möjligt att skapa tyngd ur en klart åldrad och lite stel kropp. 
Det är möjligt när inramning är den rätta, när inte bara pengar och makt ackumulerats – det 
kan trots allt bli en stötande och grotesk åsyn – utan också ett hov av spänstiga yngre män i 
kostym uppvaktar och står till tjänst. Åsynen av denna fader och hans söner är ett skådespel 
med skruv. Detta måtte väl vara den ideala formen av åldrande i samhället – och precis vad 
flesta inte kommer att få uppleva. De församlade aktieägarna han försöker ordna och styra 
över är oftast äldre, mycket äldre. Det är fadern som utmanas av farfarsmännen, medan 
sönerna ser på, färdiga att rycka in.  

Det viktiga är inte vad han säger eller gör utan att han är där. Det är den fysiska gestalten i 
kostym som är budskapet. En känd ritualforskare som Catherine Bell använder begreppet 
kondensation för att förklara (1997:161). Just det som inte är möjligt att uttrycka trovärdigt 
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och samlat i tal eller skrift, det kan gestaltas genom ett rituellt framträdande. Hur företaget 
och de anställda jobbar och sliter för lönsamheten i tusen skingrade verksamheter låter sig inte 
visas. Men man kan ta denna kropp, styrelsens ordförande, och ställa honom mitt på scenen. 
Han uttrycker företaget. Tusen suddiga och flyktiga önskningar om det nödvändiga i att 
återupprätta bolaget har äntligen funnit ett uttryck i ordförandens uppresta och samlade kropp. 
Rak och stum i fläckfri välsittande kostym är detta det kongeniala uttrycket för den åtrådda 
kontrollen. Han ser ut som att slaget redan var vunnit. Och i någon mening är det så – 
eftersom han inte blir utbuad av alla de småägare vars sparkapital har krympt ihop. 

Att upprätta förtroende 
Ledaren rör varken händer eller kropp: det är bara käkarna som går och han vrider huvudet 
försiktigt från höger till vänster. Skjortan är vit och slipsen mörk, i detta ljuset smälter den 
samman med kostymen. Denna ledargestalt formar sig själv till en sluten form, som en pelare, 
orörlig, utan öppning eller tvetydighet i kroppsspråket. Kanske har han blivit instruerad att 
vara stilla, eftersom han hela tiden visas på två storbildsskärmar där varje detalj avtecknar sig 
skarpt. Men intrycket är hur som helst effektfullt: företagsledaren som en kostymklädd 
monolit. Det som ska förträngas och maskeras är beroendet av börskursen, denna 
hypernervösa barometer bolaget agerar mot. Mot skärmarnas stroboskopiska flimmer ställs en 
lugn och kyliga mansgestalt, samlad, tydlig i kontur. Grafiskt pregnant: svart-vit, slipsen som 
ett tecken! 

Under flera sekler utforskades i antik grekisk skulptur steg för steg olika möjligheter att 
uttrycka den värdiga manskroppen. Den äldsta varianten benämns kore, denna stela stumma 
figur som gör intryck genom sin styva orubblighet. I sin skärning och genom frånvaron av 
färg är kostymen det perfekta medlet att framställa just denna effekt på en manskropp som 
pga ålder inte kan blottas. Plagget åstadkommer ett surrogat för de tydliga linjer och konturer 
som skrivs direkt på huden av en kroppsbyggare.  

Enligt David Collingson och Jeff Hearn, kritiska maskulinitets forskare, finns det tydliga 
normer för hur en chef på den här nivån bör vara (1996:12 och Wajcman, 1998). Han ska vara 
tuff, därför att konkurrensen är hård. Han ska vara analytisk, kunna tänka abstrakt och ha lång 
framförhållning. Vidare bör han kunna sätta sig över personliga hänsyn och fatta beslut på 
sakliga grunder, inte sentimentala. Till sist, han ska vara orienterad mot produkter, ting och 
pengar – inte människor. Själva ordet manager kommer för övrigt av menageri – platsen där 
piskan svängs, alla att rör sig i takt över sågspånen medan spillningen sticker i näsan. 
Slutenheten och styvheten, det släta och tydliga är precis vad som går igen i kostymen. Som 
konstruktivist måste man ändå tro att dessa effektfulla samband ändå är tillfälliga. En 
gestaltad materialitet har vikts in i teckenriket. Men makt och kraftsamling kan också 
uttryckas på andra sätt, med andra plagg. Hemligheten i effekten ligger att tecknen har tillåtits 
fixera sig i en kedja där de bekräftar varandra (Laclau och Mouffe, 1985).  Genom upprepning 
har sambandet mellan näringslivstoppens sociala positioner och den tvådelade kostymen nötts 
in och blivit självklart. Vana och konvention är den drivande dynamiken. Och godtycket visas 
av att för hundra år sedan var bonjouren, en mjukt formad kort rock, det vanliga plagget bland 
affärsfolk i arbete. Byxa och överdel var i olika tyg – något som också avviker från kostymens 
sammansmältande materialval. I slutet av 1800-talet bars den kritstrecksrandiga kostymen 
snarare av lägre tjänstemän – deras chefer höll fast vid den traditionella rocken.  

Antalet knappar i affärskostymen har växlat. Tumregeln är att affärsmannen ligger ett steg 
efter modet. Idag skulle en trendig ungdom kunna ha en knapp. I affärerna säljs nya kostymer 
med två knappar. De flesta högre befattningshavare på årets stämmor bar tre knappar. 
Tidlösheten måste också framställas med hjälp av förändring! Antimodet borgar för värdighet, 
samtidigt måste modet följas på avstånd för att man inte ska verka excentrisk. 
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Ett pokerface av ylle 
Beskrivningen av affärsmannens åtrådda egenskaper och plagget han bär smälter samman till 
en enda luddig självklarhet genom nötande upprepning. Kostymen utstrålar beslutsamhet och 
abstraktion genom det skarpa snittet och förnekandet av färg. Omvänt, pengar och styrelserum 
framkallar bilden av män uniformerade i kostym. Milioner affärsmän och företagsledare 
världen över har valt samma plagg (Maynard, 2004). När affärsmän möts i likadana kläder 
uppstår intressanta fördelar. I affärsvärlden interagerar man för att vinna, ibland drivs spelet 
framåt genom att man maskerar sina svagheter och överbetonar sina fördelar. Man måste 
också vara flexibel för att leta sig fram i en förhandling – att kunna göra rätt sorts eftergifter 
eller kuppa oförmodat och smart. Ur det perspektivet är kostymen idealisk som kamouflage. 
Den ser alltid likadan ut. Man kan inte se på olika affärsmän hur det går för dem, om de är 
bankrutt eller gjort hejdlösa vinster. Kostymen är ett pokerface av ylle. På så vis blir 
affärskostymen en avvikande fotnot till mode och klädedräkt i vår tid, totalt sett. I andra 
sammanhang kopplas kläder till identitet på individnivå. Så sker inte i stor utsträckning inom 
affärsvärlden. Smaken är dämpad. Vissa kanske klär sig slarvigt och andra med utstuderad 
elegans. Spännvidden är ändå inte så stor. Det är denna enhetlighet som får kvinnor att se 
avvikande ut och som drar in dem i ett spel där de antingen försöker likna männen – eller 
avviker från dem. Kostymen verkar aktivt för att naturalisera näringslivseliten som en arena 
för människor med manskroppar – samtidigt som den också normerar en viss typ av kropp 
som manlig (not 2).  

Bredvid mig sitter ett storväxt man, han är både större och äldre än jag själv. Det känns 
litet tryggt att känna närvaron av denna väldiga kropp. Han verkar ha kostym och lutar sig 
tungt fram och tillbaka. Han visar anteckningar för en ung kvinna på stolsraden framför. 
Stämningen i salen är orolig. Nästan genast utbryter en öppen konflikt kring en till synes 
meningslös formfråga – i vilken ordning ska dagordningens punkter behandlas? Nu ska 
aktieägarna rösta och röstlängden gås igenom. Styrelsen behöver en majoritet. I salen finns 
nästan tusen aktieägaren, men det visar sig att det räcker med att sex storägare röstar ja. Det 
går snabbt att förvissa sig om detta. Förlorarna reagerar med förbittring. Mannen bredvid hör 
till det mest aktiva. Hans upprörda ansikte visas i storbild på dubbla skärmar när han går fram 
för att ställa sina frågor. Han hotar storägarna och säger åt dem att passa sig. Han hukar sig 
och andas tungt. Nu är det kört för er, Robur, säger han i riktning mot en tjänsteman som 
företräder en stor investeringsfond. Språket är som hämtat från en skolgård. I en viss mening 
är det precis så, här återkallar stridande män åldrar när man fick göra upp direkt och 
handgripligt. Detta är en position för den sårade och känslomässige mannen. Han beskriver 
omständligt hur hans pensionsförsäkring gjorts upp och hur en namngiven tjänsteman lovat att 
villkoren inte ska ändras under hans levnad. Nu ser jag också att han inte alls har någon 
kostym. Han bär skepparkavaj med blanka knappar och stentvättade jeans – och distanserar 
sig därigenom maximalt från affärskostymen och dess tyglade maskulinitet. Denna utstyrsel 
är inte orelaterad till kostymen, den är en övertydlig profanering av den. Här är många andra 
frågeställare som kräver att rättvisa ska skipas, de vill utkräva hämnd på den gamla 
företagsledningen som lättvindigt delat ut gigantiska bonusar och skingrat småägarnas pengar. 

Uppe på podiet ser man sig oroligt omkring. Också styrelse ordförande verkar bekymrad. 
Den inledande orubbligheten vacklar. Till sist säger han nästan vädjande, Det är ni aktieägare 
som bestämmer. Han vill inte ta något ansvar han heller. Den särskilt utsedde styrelseledamot, 
Björn Björnsson, som hanterar skadeståndsfrågorna pressas hårt av de upprepade frågorna. 
Nere från golvet talas om heder och moral. Björnsson lirkar och bänder. Han håller med, men 
skjuter hela tiden fram realitetsprincipen, att nya processer inte går att vinna, att det finns ett 
stort glapp mellan vad som är moraliskt fel och vad som är möjligt att föra till en fällande 
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dom. Detta garvade styrelseproffs börjar allt mer röra sig i riktning mot känslosamhet, han 
också. Till mannen som är min granne säger han till sist att han förstår hans upprördhet, men 
att han måste inse att anklagelserna inte räcker för åtal. Så ser jag det och jag är ledsen att du 
inte kan se det så också. Björnsson ser upp från sina papper och ser plötsligt verkligen ledsen 
ut. Empati och eftergifter uppbådas för att lirka igenom ett accepterande av att man måste låta 
den gamla ledningen löpa, hur moraliskt förkastlig den än må vara. Här ser vi hur maskulinitet 
har växlats mot följsamhet, en vädjande femininitet. Vad som spelas upp är ett stort moraliskt 
drama. Stämman är en valplats där olika män gör upp om vilken norm som ska råda – 
behärskad kostymklädd realism eller oförsonlig hämnd i blazer och slacks? Alla vet redan att 
de sex största ägarna överlagt i förväg – bl.a. om att begränsa skadeståndsprocesserna. Men 
här gäller det för ledningen att driva igenom sin linje på scen, att tygla de missnöjda och 
återupprätta auktoriteten.  

Manliga omsorger 
Mitt i detta kaos uppenbarar sig en åldrad man, 70 eller 80 år och ber om allas tillåtelse att få 
säga några ord om företagets märkesdag, att det fyller 150 år. Han har röd slips till en tredelad 
kostym som är ljusbrun med mörkspräckliga inslag. Den sitter bra och ser förbluffande fräsch 
ut trots att den är minst trettio år gammal. Talaren börjar så återkalla företagets grundande i 
långsamma och sirliga vändningar. Skickligt väver han samman då och nu. Skandia 
grundades i själva verket av en man som trots stora förtjänster faktiskt också var en skurk, 
precis som de nyligen avgångna direktörerna. Här hörs spridda skratt. De blir fler efter hand 
som historien blir att konstigare. Den åldrade mannen försöker till sist vända den negativa bild 
han gett av den släkt vars efternamn skurken bär. Familjen gjorde i fortsättningen stora 
insatser för Sverige, här följer flera exempel, varav det sista handlar om ett justitieråd som 
verksamt bidrog till avskaffandet av dödsstraffet. Här blir skratten allmänna och Skandias VD 
som hela tiden sett sammanbiten ut börjar gapskratta. Styrelsen ordförande kan inte låta bli att 
skratta. Åldringen har plötsligt vänt stämningen. Han spelar på den dominerande normen om 
gamlingen som svag, oförmögen och halvt dement - eftertryckligt understruket av den 
urmodiga kostymen. Det är just här som komiken uppstår i den förförelse han iscensätter. 
Gamlingen får ge uttryck för hoppet om att överskrida motsättningarna – under sken av att 
undergivet begära att få viga några ord åt företagets historia. Utspelet knyter an till 
dominerande föreställningar om gamla människors irrelevans, exploaterar dem och vänder 
dem. Här finns också en feminin positionering i ett slags modrande. Gamlingen har sett vad 
stridstupparna behöver, ett ögonblick av distraktion mitt i striden. Så många män, så många 
känslor. Till sist måste man ändå se att inte en enda kvinna uppträder. Varför tar det så lång 
tid att upptäcka?  

Antropologen A.F. Robertson diskuterar i sin bok om girigheten kontrasten mellan den 
välskräddade företagsledarkroppen och dess omåttligt växande och glupande ledsagare, 
företaget (2001:222). Genom det moderna storbolaget har skapats en institution som tvärs mot 
alla välgympade kroppsideal ställer in sig på den gränslösa tillväxten. Precis den gigantiska 
kropp som Skandia sökt framställa när taket till bonusprogrammen lyftes bort. Här är den 
chockerande och svullna kroppen, läckande ur alla ändar. Det välskräddade slutna höljet av 
kostymen drar uppmärksamheten från företagskroppens hejdlösa växt. Robertson ser ett 
samband med utvecklingen inom populärkulturen. På 80-talet utvecklar börsbolagen en 
glupande aptit som får ett eko i skräckfilmen där effekter med svällande och exploderande 
kroppar blir vanliga. I Cronenbergs Scanners är det en kostymklädd affärsman vars huvud 
slits sönder inifrån.  

Samtidens reklam och marknadsföring är full av kontrollerade kroppar, gympade, 
högpresterande eller auktoritativa, gestalter som metaforsiskt kan ta upp och uttrycka de 
gränslösa ambitionerna hos vår tids väldiga institutioner och företag. Namnet på ett av 
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bonusprogrammen i Skandia var för övrigt Wealth Builder – det associerar till 
kroppsbyggande och berikande i ett. Inför denna varierade och produktiva kroppslighet växer 
kanske en ångest och en nyfikenhet på motsatsen, kroppen som är sjuk, läckande och trotsar 
normerna. Inom samtidskonsten finns ett stort intresse för den läckande och avvikande 
kroppen, inte minst uttryckt i performance där artisterna märker sina egna kroppar med 
symboliska sår och deformationer, Orlan med hennes ständiga plastikkirurgiska ingrepp – fast 
numera nöjer hon sig med att publicera datamanipulerade bilder (Milietti, 2003).  

Jag sitter i lunchrummet till en byggentreprenör i Örebro. Min bordsgranne tar sig plågat åt 
magen och anförtror att han just upplevt ett njurstensanfall, det första han varit med om på en 
bolagsstämma. Efter ett tag verkar han må bättre och ler vänskapligt. Kostym är mörk, men 
skjortan är mörkröd och han har odlat ett helt eget pipskägg. Vi gluffar gemensamt i oss av 
Wienerbröd och kokoskakor. Det går verkligen inte att behärska sig. Vi hämtar mer från det 
dignande bordet. 

En queer manöver 
Att beskriva män genom deras kläder kan ses som en ironisk och qeer manöver (Rosenberg, 
2002:117). Inom företagsvärldens toppar samlas ansvar och kontroll över beslut som påverkar 
många människors liv. Ackumulationen av makt och pengar är en ackumulation av betydelse. 
Att då rikta uppmärksamheten mot hur de är klädda blir oundvikligen en ironisk rörelse. När 
affärsvärlden skildras som en scen för mode blir de betydelsefulla subjekten detroniserade till 
objekt. Ännu starkare blir effekten om vi också låter maktens män framstå som begärande 
varandra, som speglade och speglande i ett homosocialt begär (Roper, 1996). Texten blir 
ironisk genom att vägra samarbeta med den förevisning som pågår. Ironin är också en 
maktlöshet. Den kan vara ett uttryck för avundsjuka. En längtan efter makt och betydelse 
vänds till en småsint hämnd. Direktörerna är redan föremål för mycket aggressivitet. Är inte 
jag också en av dem som ifrågasätter och hånar utan att själv ha förmåga eller vilja att ta deras 
tunga ansvar? Men någonstans måste man försöka framställa möjligheten av en förändring. 
En punkt kan vara här. 

En av styrelsens kvinnliga ledamöter sitter tyst under hela skådespelet i Globen. Visst är 
hon förändrad sedan förra året, smalare och i en pigg frisyr med spetsiga toppar. När hon går 
syns stövlar som är höga och samtidigt feminina. På sätt och vis gör hon en annorlunda 
kvinnofigur, en kontur med makt, maskulin, rentav en Dominatrix. Ett sätt att börja bryta upp 
en konservativ affärsmaskulin hegemoni är att peka på de många variationerna som trots allt 
finns där. Kvinnor diskrimineras i bolagsstyrelserna, det visar statistiken entydigt. Samtidigt 
vore det fel att i forskningen bidra till skevheten genom att beskriva kvinnor som om de inte 
passade in. Företagsamhet, initiativ och pondus kan också uttryckas med stövlar och en vass 
frisyr.  
 

Noter 
Not 1. Den dekorerade mannen är ett projekt om maskulinitet och mode finansierat av 
Vetenskapsrådet 2003-6. Här ingår också Marie Nordbergs undersökning av hårmode som 
också presenteras på ACSIS. Flera preliminära rapporter kan laddas ner från www.cfk.gu.se. 
 
Not 2. Många fler observationer av affärskostymen jämte en litteraturöversikt finns i 
projektrapporten Mörck och Tullberg 2004.  
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