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kan man som kvinna nå framgång i arbetslivet? Hur kommer det sig att kvinnor ibland snarare motarbetar än
stöttar varandra? Vad finns det för överlevnads- och konkurrensstrategier för kvinnor inom mansdominerade
yrken?

Anita Jekander och Pia Brandelius, välkända efter många år i radio och TV, föreläser idag om medier
och om kvinnligt och manligt. Detta har nu resulterat i deras första gemensamma bok där en rad spännande
kvinnor (och några män) berättar om hur de nått toppen i extremt manliga arbetsmiljöer. Författarna har

intervjuat företagsledare, sjukhuschefer, länspolismästaren i Stockholm, en högskolerektor, en
elevkårsordförande, en professor i kriminologi och en världsmästare i armbrytning, bland många andra.



Frikostigt och med gott humör delar de, liksom författarna själva, med sig av sina erfareheter. Varje kapitel
innehåller också råd och tips hur man gör sig hörd och når sina mål. En klok, inspirerande och rolig bok om
kvinnor med skinn på näsan och om män som insett att jämställdhetsarbete handlar om att varje människas

kompetens måste tas tillvara.
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