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Sammanfattning 

Vi vill i denna uppsats vända på problematiken och visa på vikten av att diskutera männen, 

varför det finns ett så stort överskott på män i ledande positioner inom organisationer. Upp-

satsens syfte är att utifrån intervjuer med manliga chefer, belysa hur synen på ledarskap kopp-

las samman med män och maskulinitet, och att utifrån detta undersöka hur föreställningar 

kring det egna ledarskapet konstrueras när män har eller har haft kvinnor som chef. För att få 

svar på detta har vi ställt oss följande frågor; Hur ser mäns föreställningar om sitt eget ledar-

skap ut? Är ledarskapet en del av den maskulina identiteten? Förändras synen på det egna 

ledarskapet och i förlängningen på maskuliniteten när män har kvinnor som chefer? Samt Vil-

ka nya idéer om ledarskap uppstår i denna situation?  

Uppsatsen är uppbyggd kring tanken att samhälle, organisationer och individer interagerar i 

skapandet av genusordningars maktstrukturer. Arbetslivet kan ses som en arena i skapandet av 

maskuliniteter. Skapandet sker i det homosociala samspelet och i relation till den hegemonis-

ka manligheten och resulterar i föreställningar kring idealchefen. Uppsatsens källmaterial be-

står av transkriberingar av sex genomförda intervjuer som analyserats enligt narrativ metod.  

Resultatet av undersökningen är att män skapar idealbilder och motbilder som de mäter sig 

själva, andra män och kvinnor emot. Detta resulterar i att kopplingen mellan manligt kön och 

ledarskap osynliggörs. Vi har också belyst hur och vilka konsekvenser det får att responden-

ternas identitet kopplas samman med chefsrollen. Att ha kvinnor som chefer har inte förändrat 

synen på ledarskap och dess koppling till maskulinitet. Detta möjliggörs genom olika strategi-

er såsom att göra kvinnor till kvinnliga chefer.  

Nyckelord: Genus, män som chefer, maskulinitet, identitet, arbete, organisation, homosocia-

litet, hegemonisk maskulinitet. 
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Inledning 

Den jämställdhetsdebatt som handlar om arbetslivet i Sverige har bland annat kommit att fo-

kusera på hur chefpositioner i samhället är fördelade mellan kvinnor och män, och det anses 

vara ett problem att för få kvinnor är chefer.1 Trots detta pratas det lite om hur chefskap2 kon-

strueras utifrån genuspositioner. Diskussionen koncentreras på varför det inte finns fler kvin-

nor på chefsposter och till detta ges förklaringar som att kvinnor är annorlunda, har en annan 

mindre lämpad ledarstil i jämförelse med män. Vi vill i denna uppsats vända på problematiken 

och visa på vikten av att diskutera männen, varför det finns ett så stort överskott på män i le-

dande positioner inom organisationer. Att visa på kopplingen mellan män och chefer innebär 

att synliggöra normen. Genom att synliggöra normen, kan vi visa på hur de som tillhör nor-

men också tillskrivs makten att återskapa och legitimera denna norm. Detta menar vi är ytterst 

viktigt för att nå ökad jämställdhet bland chefer i Sverige. 

Föreställningar om vad ledarskap är, är inte könsneutrala. Vilka egenskaper en chef ska ha 

och hur en chef skall bete sig har stora likheter med existerande föreställningar om manlighet. 

Det traditionella synsättet kring kvinnor utgör ofta motsatsen till synen på en riktig chef och 

chefsjobb är alltså förknippat med män. Männen i organisationer blir könlösa och kopplingen 

mellan kön och makt försvinner i periferin. 

 

Att vi valt att i denna undersökning koncentrera oss till arbetslivet, beror på att organisationer3 

kan ses som en av de platser i vårt samhälle där individer socialiseras in i traditionella köns-

roller. Om vi vill bryta den in- socialisering i genuspositioner som vi menar sker i vårt sam-

hälle är det viktigt att fokusera på alla de platser där detta sker. Vi har valt att koncentrera oss 

till en speciell del av arbetslivet nämligen till chefer på mellan nivå i privata företag. 

                                                                 
1 SOU 1998:6 
2 Vi kommer i uppsatsen att använda ledarskap och chefskap synonymt. Dock kan begreppen stå för olika saker, 

en ledare behöver inte vara chef och en chef inte vara ledare. ”vanligtvis brukar en chef definieras som en for-

mell position och ledare som någon som får folk med sig” Wahl mfl, 2001:100 
3 Med organisationer menar vi de socialt konstruerade platser, på arbetsmarknaden, där människor skapar me-

ning och förståelse kring vad en organisation är och gör. 



 6

Bakgrund 

Vi vill i detta första stycke sätta in vår undersökning i en samhällelig kontext för att få läsaren 

att förstå den situation som råder på arbetsmarknaden idag.  

 

Vad som ansetts som manligt, kvinnligt, kvinno- och man -sysslor på arbetsmarknaden är 

något som ständigt förändras. Hur arbeten och sysslor fördelats mellan män och kvinnor har 

förändrats över tid samtidigt som förändringarna följer ett mönster som innebär att det arbete 

som utförs av män och anses manliga generellt sätt tilldelas högre ekonomisk ersättning och 

därmed får högre status.4  

Sedan 1960-talet, då hemmafruepoken gradvis började upplösas, har Sverige hört till de län-

der med flest antal förvärvsarbetande kvinnor. Den svenska välfärdsmodellen krävde ett stort 

skatteunderlag och därför flyttades det oavlönade hemarbetet såsom vård av barn ut i offentlig 

regi där de genererade lön och därmed skatter5. Idag finns inga, eller i alla fall få formella 

hinder för kvinnor att utbilda sig och arbeta med vad de vill. Det finns lagar som talar om att 

det är förbjudet att diskriminera på grund av kön. Trots detta råder ojämställdhet på arbets-

marknaden. Män och kvinnor har olika löner för både lika och likvärdiga arbeten. De har oli-

ka karriärsmöjligheter i form av ojämn tillgång till chefspositioner till följd av bland annat 

kompetensutveckling och – befordransmöjligheter, samt olika arbetsvillkor i form av heltids- 

och deltidsarbete. Män deltar heller inte i samma utsträckning i det obetalda hemarbetet.6 Sve-

rige är idag det industriland som har den mest könssegregerade arbetsmarknaden7. 

Män arbetar mer heltid än kvinnor vilket förbättrar deras sjukersättning, föräldrapenning och 

pension. Detta tillsammans med kvinnors lägre löner, 80 % av mäns löner, gör att män gene-

rellt är mer ekonomiskt oberoende av kvinnor än vad kvinnor är oberoende av män.8  

                                                                 
4 SOU 1998:6:16 
5 Axelsson 1992:20-21 
6 SOU 1998:6 
7 Esping-Andersen i P. Yhullberg och K. Östberg (eds) 1994:29 
8 SOU 1998:6 
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Det talas idag om att det på den svenska arbetsmarkanden råder både en horisontell och en 

vertikal segregering som båda i förlängningen leder till att män förfördelas. Horisontell segre-

gering betyder att män och kvinnor finns i olika yrkesgrupper exempelvis byggnadsarbete och 

omsorgsarbete. Vertikal segregering innebär att inom de yrkesgrupper som är mer eller mind-

re könsblandade har män och kvinnor olika möjligheter till exempelvis chefsbefattningar och 

löneutveckling. Denna typ av segregering kan bero på antingen direkt diskriminering eller 

subjektiva uppfattningar som utestänger kvinnor exempelvis mot bakgrund av antaganden om 

att kompetens och chefsegenskaper sammankopplas med manligt genus. Med andra ord att 

män har större makt inom organisationer och i samhället är både ett resultat av mer utvecklade 

och maktfulla sociala nätverk, men också ett resultat av kulturella föreställningar om manligt 

och kvinnligt.  

Med genussystemets två logiker, som Yvonne Hirdman utvecklat teoretiskt, kan denna ar-

betsdelning och värde -fördelning förstås. Hirdman menar att det i varje tid och i varje sam-

hälle genom historien funnits ett slags kontrakt mellan det manliga och kvinnliga könet. Före-

ställningar om könens innebörd och relation förändras med tiden men Hirdman menar att två 

logiker alltid, men på olika sätt, präglar kontraktet. Logikerna är dikotomin eller isärhållandet 

av könen, det som är manligt bör inte blandas med det som är kvinnligt. Samt hierarkin som 

betyder att mannen är norm och att det normala och det allmängiltiga utgår ifrån mannen.9 

 

Med denna beskrivning av arbetsmarknaden har vi velat visa hur detta utgör grunden för det 

faktum att män är överrepresenterade på chefspositioner i samhället. Män befinner sig i en 

generell överordning i samhället vilket utgör grunden för deras överordning inom arbetslivet.  

Chefsrollens manliga koppling kan med andra ord förklaras utifrån genussystemet eftersom 

den upprätthåller den könsmässiga maktstrukturen. Hur kön görs i organisationer får betydel-

se för genusordningen i samhället. Detta ska ses utifrån att samhället, organisationer och indi-

vider interagerar med varandra i upprätthållandet av denna maktstruktur. 

Forskningsposition 

Denna uppsats är knuten till genusvetenskap och vi vill kort redogöra för det synsätt kring 

begreppet genus som ligger till grund för uppsatsens vetenskapsteoretiska position. Sedan 

                                                                 
9 Hirdman 1988:51-54. 
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1980-talet har genus etablerats som term i svensk forskning. Inom den genusvetenskapliga 

teoribildningen förekommer diskussioner om begreppets innehåll, men det som de flesta fors-

kare ändå tycks enas kring är att begreppet är relaterat till den kulturellt skapade maktordning 

som finns kring föreställningar om kvinnligt och manligt och där kvinnligt underordnas man-

ligt. Detta innebär att kvinnligt och manligt är kulturellt skapade positioner snarare än biolo-

giska utgångspunkter. Dessa socialt skapade positioner betyder att genus ständigt befinner sig 

i en process, att genus ständigt måste återskapas för att övertyga och att genuspositioner inte 

är statiska tillstånd.10 I denna uppsats innebär detta att ledarskap och dess koppling till manligt 

genus är något som ständigt måste bekräftas och försvaras på olika sätt för att återskapas och 

vi vill undersöka hur detta sker. 

Syfte  

Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt från intervjuundersökningar med manliga chefer, 

belysa hur synen på ledarskap kopplas samman med män och maskulinitet, och att utifrån 

detta undersöka hur föreställningar kring det egna ledarskapet konstrueras när män har eller 

har haft kvinnor som chefer. 

Frågeställningar  

De frågor vi ställer oss i studien är följande; 

• Hur ser mäns föreställningar om sitt eget ledarskap ut?  

• Är ledarskapet en del av den maskulina identiteten?  

• Förändras synen på det egna ledarskapet och i förlängningen på maskuliniteten när män har 

kvinnor som chefer?  

• Vilka nya idéer om ledarskap uppstår i denna situation? 

Forskningsläge 

 

                                                                 
10 Ambjörnsson 2003:11-13 
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Teorier om organisationer har haft en benägenhet att framstå som könsneutrala, men har i 

själva verket kommit att handla om män vilket har uppmärksammats av forskare med genus-

perspektiv. Dessa forskare har undersökt hur relationer mellan ledarskap, konstruktioner av 

kön och genusordningar inom organisationer ser ut. Traditionellt har det inom den könsteore-

tiskaforskningen om ledarskap fokuserats på kvinnors ledarskap, mot den avvikande ställning 

som kvinnor i minoritet får och hur kvinnors ledarskap skiljer sig från mäns. Collinson och 

Hearn menar att denna typ av analyser bortser ifrån ett synliggörande av män som kön och de 

maktstrukturer som finns i företag.11 

Vad det gäller maskulinitetsforskning har den överlag tenderat att undervärdera organisationer 

som en arena för reproducerandet av mäns makt och av maskuliniteter. Collinson och Hearn 

påpekar att detta är ett problem, då de menar att mäns beteenden på många sätt kan kopplas 

samman med arbete och positioner inom organisationer, tillskillnad mot kvinnor där beteen-

den ofta kan förklaras i deras relation till familjen.12 De menar också att den starka maskulina 

kopplingen mellan chefer och chefskap är något som kommit att ses som självklart och därför 

åsidosätts och därmed blir kopplingen mellan män och chefskap ständigt återskapad i forsk-

ningen.13  

Forskningen har koncentrerat sig på mannen som norm och hur maskulinitet och ledarskap är 

hårt sammankopplat. Trots detta osynliggörs mannen och fokus hamnar istället på hur kvinnor 

ska bli bättre ledare eller hur kvinnligt ledarskap är annorlunda jämfört med män. Enligt Da-

vid Morgan, australiensisk sociolog som studerat maskulinitet, är den manliga identitetsut-

vecklingen intimt sammankopplad med det avlönade arbetet. Ett sätt att studera detta samband 

mellan maskulinitet14 och förvärvsarbete är att undersöka sammanhang där detta samband 

utmanas, som exempel tar Morgan upp män som hamnar i arbetslöshet eller när män går in i 

kvinnodominerade yrken.15 I Morgans anda har de norska forskarna Kvande och Rasmussen 

även undersökt denna koppling genom att se vad som händer när kvinnor kommer in i ett yrke 

som av tradition betraktats som maskulint, nämligen civilingenjörer. De har velat undersöka 

                                                                 
11 Collinson, Hearn 1996:7 
12 Kimmel, Hearn, Connell 2005:289 
13 Collinson, Hearn 1996:4 
14 Inom maskulinitetsforskning skiljer många teoretiker mellan begreppen maskulinitet och manlighet. Detta är 

något vi är medvetna om, men vi anser att detta inte är av betydelse för uppsatsen, och väljer istället att använda 

begreppen synonymt. 
15 Morgan 1992:3 
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männens reaktioner i mötet med kvinnor och de menar att kvinnornas intåg ifrågasätter civil-

ingenjörernas maskulina identitet. 

Vi vill i denna uppsats visa vad som händer med manliga chefers föreställningar kring den 

egna maskuliniteten och yrkesidentiteten när de har eller har haft kvinnor som chefer. Efter-

som detta enligt Morgans ansats skulle kunna utmana den manliga identitetsutvecklingen. 

Genusordningar inom ledarskapsområdet i Sverige är framförallt utforskat av forskare knutna 

till forskningsprogrammet FOSFOR som bedrivs vid Handelshögskolan i Stockholm. Histo-

riskt kan forskningen indelas kring tre huvudfrågor; Hur är kvinnor som chefer? Varför är 

kvinnor på chefspositioner så få? Hur är ledarskap förbundet med genusordningar? Sedan 

1990-talet har ledarskapsforskningen även kommit att fokusera på män som kön i organisa-

tioner.16  

Metod 

Vi har använt oss av intervjuer då vi ser den kvalitativa forskningsintervjun som ett tillfälle 

där respondenten och forskare möts och där kunskap om ett förbestämt tema utvecklas genom 

dialog. Kvale menar att det i den kvalitativa forskningsintervjun finns fyra sätt att se på inter-

vjuer varvid vi har valt det postmoderna. I och med det kommer vi inte se respondenternas 

berättelser som direkta utsagor om verkligheten, utan snarare använda berättelserna för att se 

vilka sociala konstruktioner som skapar mening i respondentens tillvaro.17  

Intervjuers utformning kan skilja mellan alltifrån strikta strukturerade intervjuer till ostruktu-

rerat. Vi har använt oss av semi-strukterarade djupintervjuer. Detta innebär att vi i förväg 

formulerade ett antal övergripande frågeområden som respondenterna under intervjun fritt har 

fått samtala runt. Intervjuerna genomfördes på chefernas arbetsplatser och tog cirka en timme. 

Intervjuerna bandades. Respondenterna hade innan intervjutillfället fått information, via e-

post, där vi kortfattad beskrivit vad intervjun skulle handla om, uppsatsen syfte samt att inter-

vjuerna skulle vara anonyma. Vi delade upp intervjuerna efter fem huvudteman; 

 

1. Bakgrund 

2. Synen på arbete 

                                                                 
16 Wahl mfl 2001:99-131 
17 Kvale 1997:45 
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3. Den egna chefsrollen 

4. Vad är en perfekt chef – fantombilden 

5. Chefsroll i förändring?18  

 

Vi har valt att transkribera hela intervjumaterialet. Detta har gett oss en textmassa på cirka 10-

14 sidor per intervju, alltså cirka 70 sidor totalt. Intervjuerna transkriberades i en första om-

gång i talspråk, dock uteslöt vi alla harklingar, pauser med mera. För att underlätta för läsarna 

har vi i refererandet av intervjuerna i form av citat, under empiri och analysdelen, ibland valt 

att omformulerat citat från talspråk till skriftspråk. Efter transkriberingen av intervjuerna de-

lade vi upp materialet i kategorier efter de mönster som vi tyckt oss sett i materialet och som 

vi fann intressanta för våra frågeställningar. Rent praktiskt har indelningen i kategorier skett 

genom kodning, det vill säga intervjuerna har närlästs och de berättelser som ansetts tillhöra 

samma tema sammanfogats i nya dokument. Dokumenten har sedan används för att möjliggö-

ra analyser och jämförelser mellan respondenternas berättelser, samt för att göra tolkningar 

utifrån våra teoretiska perspektiv. Kategorierna har utvecklats från att vara stora och omfat-

tande till att bli smala och mer precisa. Detta resulterade i följande kategorier; 

 

1. Föreställningar om chefskap, med underkategorierna, Motbilden till den ideala chefen 

samt Praktiskt chefskap.  

2.  Har respondenterna två roller med underkategorin; Den naturliga chefen.  

3. Chefskapet i relation till familjen 

4. Lärdomar av kvinnliga chefer  

5. Talet om kvinnor.  

 

Ett sätt att praktiskt tillämpa ett postmodernistiskt perspektiv är genom narrativ analys. Det 

innebär att vi har fokuserat på vad den insamlande empirin kan säga i form av berättelser. 

Genom att analysera åsikter och teman som något som inte bara speglar respondenten som 

person utan bildar en utsaga om den värld respondenten lever i. Att berätta kan ses som en för 

respondenten meningsskapande handling för att förstå den kontext hon eller han verkar i. Det 

handlar om ett meningsskapande i stunden, något som har inträffat kan tolkas och påverkas av 

erfarenheter som tillkommit efter händelsen. Berättelserna är konstruerade just i stunden och 

                                                                 
18 För vidare information se intervjuguiden i bilaga 1 
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det kan handla om att ge argument och skäl för sina eller andras handlingar.19 Dessa kollektiva 

berättelser såsom andras handlingar bidrar till att upprätthålla gemenskapens värden20, såsom i 

vår undersökning den hegemoniska manligheten. I en narrativ analys studeras inte bara uttala-

de föreställningar, utan också icke uttalade poänger eller föreställningar får ta plats i analy-

sen.21  

Reflexivitet  

Att använda intervjuer som metod innebär att vi måste ta hänsyn till att vissa begränsningar 

påverkar intervjun. De berättelser som tillkommer i en intervjusituation måste enligt Nilsson22 

förstås och analyseras utifrån tillkomst, presentation och användning. Detta innebär att forska-

ren måste ställa sig frågor som; Vilka syften har informanten med sin berättelse och hur in-

verkar detta på det som sägs? Vilken betydelse har forskarens kunskapsmål? Är det en bear-

betad berättelse som förmedlas eller sker berättandet spontant?23 

Intervjuerna med chefer innebär också att vi måste ta hänsyn till att vi talat kring det allmänt 

talbara, om erfarenheter och åsikter som de flesta har åsikter och en förförståelse kring. Vi 

använder oss av samma språk ett slags symboliskt system som både gör att vi förstår varandra 

men också begränsar intervjun genom att ge betydelser och effekter av det som sägs.24 

Mellan oss som forskare och cheferna, finns olikheter i erfarenheter, kunskaper och intressen. 

Allra tydligast ges detta uttryck i det faktum att intervjuerna är en del i en genusvetenskaplig 

forskningsprocess och att vi är två kvinnor som kommit att samtala med en man har på många 

sätt påverkat intervjuerna.  

 

Att vara reflexiv innebär att vi måste vara medvetna om att respondenterna talar utifrån det 

som kan anses vara politiskt korrekt när det gäller genus och chefskap. De är medvetna om 

den debatt som pågår i samhället gällande jämställdhet och arbetsliv och deras svar färgas och 

måste tolkas utifrån den vetskapen. Respondenterna har ett intresse att framhäva sig själva 

                                                                 
19 Wibeck 2000:103-104 
20 Kvale, 1997:46 
21 Wibeck 2000:103-104 
22 Nilsson 1999 
23 Nilsson 1999:26 
24 För vidare diskussion om intervju metodens begränsningar se Nilsson 1999:195 
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och sin chefsroll i bästa dager. Vi vill poängtera att vi inte varit ute efter att sätta dit respon-

denterna, utan de berättelser som de delger oss ska istället tolkas utifrån en större samhällig 

kontext. Respondenterna verkar inom en genusordning som påverkar deras synsätt och utgör 

grunden i respondenternas berättelser. Vi kan inte kräva av dem att deras berättelser ska se 

annorlunda ut än de faktiskt gör och därför är vår önskan att respondenterna inte ska känna sig 

utpekade som upprätthållare av genusordningen, utan vi är alla delaktiga. 

Urval  

Respondenterna i undersökningen har varit sex manliga chefer som har valts ut endast efter 

kriteriet att de har eller har haft kvinnor som chefer. Männen har identifierats genom personli-

ga kontakter på Företaget och varit okända för oss.  Männen arbetar på ett stort svenskt tek-

nikföretag, här kallat Företaget, i en mansdominerad bransch. De flesta av dem som arbetar 

här är civilingenjörer eller liknande vilket kan ses som ett mansdominerat yrke. Även de ut-

bildningar som leder till en civilingenjörsexamen är dominerade av män. Männen har med 

andra ord under största delen av sin livstid utbildats sig och arbetat under mansdominerade 

förhållanden. Urvalet har gjorts för att vi tror att respondenterna kommer att ha lättare att 

minnas eller reflektera över kvinnliga chefer då dessa har befunnit eller befinner sig i en mi-

noritetsposition, gentemot de många männen på Företaget. Detta gör att kvinnorna synliggörs 

som avvikande mot normen och därför måste männen förhålla sig till dem. Enligt Kanter som 

undersökt minoritetsproblematik på arbetsplatser tvingas minoriteter ofta till avvikande bete-

ende, blir offer för utstötning och reduceras till stereotyper.25 Att vi valt män som har kvinnor 

som chefer beror på att vill vi kunna säga något om de konstruktioner av chefskapet som vi 

tror sker i relation med kvinnorna. Dessutom att mäns berättelser om kvinnor kan medföra 

indirekta beskrivningar av maskulin identitet sammankopplat med chefskap.  

Vi har i intervjuerna med respondenterna talat om för dem att vi inte är intresserade av företa-

gets ledarskapsfilosofi. Samtidigt är vi medvetna om att det är svårt för respondenterna att 

koppla bort Företaget, deras chefsroll är ändå kopplad till Företaget vilket kommit att till viss 

del prägla intervjuerna. Uppsatsens fokus har dock inte varit Företagets ledarskapspolicy utan 

respondenternas personliga reflektioner, uppfattningar och erfarenheter kring chefsrollen.  

                                                                 
25 Lindgren 1985:28 
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Källmaterialet 

Källmaterialet består alltså av transkriberingar av de sex intervjuer vi genomfört, alla inter-

vjuer har varat i drygt en timme och resulterat i en textmassa på ca 70 sidor.  

Företaget på vilket männen arbetar är ett stort svenskt teknikföretag som även verkar globalt. 

Företaget har funnits i drygt hundra år och har cirka 20 000 anställda i Sverige, varav ca 70 

procent är män. Företaget har nyligen genomgått stora förändringar i samband med nedskär-

ningar. Alla våra respondenter har själva varit med om att säga upp personal. Detta är något 

som sätter sin prägel på intervjuerna. Det finns en större medvetenhet om tävlan mellan olika 

teknikföretag och cheferna är medvetna om att varje avdelning/enhet på Företaget måste upp-

nå sina mål. Dessutom är det många av de anställa som mått dåligt av den osäkerhet som 

präglat Företaget under de senaste åren. I och med uppsägningarna har chefrollen förändrats, 

det ställs större krav på cheferna både när det gäller att nå mål och när det gäller den faktiska 

arbetsbördan. 

Chefsindelningen på företaget ser ut som följande; Projekt ledare, Teamledare eller gruppchef 

- cirka fem medarbetare, Linjechef – cirka 10 till 15 medarbetare men gruppen kan variera 

upp till 25, vilket dock är ovanligt, Avdelningschef – har cirka tre till sex linjechefer under 

sig, Site manager ca 75 till hundra anställda.  

Vi har valt att anonymisera respondenterna genom att ge respondenterna fiktiva namn. 

 

Respondent 1 – Johan; cirka 40 år, gift med barn i skolåldern. Linjechef över en enhet med 

16 anställda. Har alltid arbetat med kvinnor på olika nivåer och har nu en kvinnlig chef, två 

steg upp i hierarkin. Har gått naturvetenskapligt gymnasium, gjort lumpen och sedan civilin-

genjörsutbildning. Efter utbildningen började han arbeta på ett konsultföretag. Han berättar att 

han fick jobbet av 700-800 sökande, och anser att det berodde på att han ringde vid rätt tillfäl-

le och sa rätt saker. Började jobba på Företaget som konsult. Varit chef sedan 1996 då han 

fastanställdes på Företaget. Säger att chefsrollen inte varit något han aktivt strävat efter. 

 

Respondent 2 – Tomas; cirka 45 år, gift med barn. Linjechef över enhet med cirka 25 an-

ställda. Har haft en kvinnlig chef sedan januari 2004 och det är första gången som han har en 

kvinna som chef. Gjort lumpen, utbildad civilingenjör. Började arbeta som programmerare på 

Företaget efter utbildningen och avancerade till chef 1997. Säger själv att han halkande in på 

chefsrollen på ett bananskal och han ser sig inte som en utpräglad karriärist. 
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Respondent 3 – Karl; cirka 50 +, gift med tonårsbarn. Delar en avdelningschefsroll med en 

annan man, har sex linjechefer under sig. Har haft kvinnliga chefer vid två tillfällen bland 

annat delat ledarskap med en. Gick 4-årigt tekniskt gymnasium i slutet på 1970-talet. Hamna-

de på Företaget av en slump. Började som programmerare och arbetade sedan som tekniker i 

sex år. Blev efter det gruppchef. Avancerade till linjechef och det var då han hade sin första 

kvinnliga chef, under denna period var det mycket ovanligt med kvinnliga avdelningschefer. 

Han blev själv en av de yngre avdelningscheferna bara, 32 år gammal. Har själv aldrig aktivt 

sökt en chefsroll. 

 

Respondent 4 – Patrik; cirka 35 år, gift med barn. Linjechef för en enhet med cirka 15 an-

ställda. Har haft två kvinnliga chefer, hans nuvarande och en tidigare. Gick ut datavetenskap 

1993, sökte runt tio jobb, plus forskningsansökan men ville inte gå direkt in i forskning utan 

behövde, tyckte han, arbetslivserfarenhet. Började som systemledare på Företaget. Har jobbat 

på den här avdelningen i sju månader och innan dess ett linjechefsjobb på två år. Har aldrig 

haft som mål att bli chef men har alltid tyckt om att ta sig an problem som inte bara riktade 

sig mot det tekniska, tycker det är intressantare att jobba med människor att få människor att 

jobba ihop och att bygga broar.  

 

Respondent 5 – Erik; cirka 45 år, gift med barn i skolåldern. Linjechef för en enhet med 17 

anställda. Har haft flera kvinnliga chefer, hans första chef på Företaget var en kvinna. Har, 

som han själv säger, en brokig utbildningsväg, två år på civilingenjörsutbildningen och två år 

på fysikerlinjen. Arbetade som obehörig lärare innan han började på Företaget någon gång på 

1990-talet. Började på Företaget som utbildare. Har själv aktivt sökt att bli chef, tror att hans 

bakgrund som lärare gjort honom intresserad av grupp dynamik och chefsarbete. Har arbetat 

som linjechef sedan 1996. 

 

Respondent 6 – Mats; cirka 50+, gift. Sitemanager för ca 80 anställda och avdelningschef för 

sex linjechefer. Har arbetat med kvinnor men har bara själv haft en kvinnlig chef en gång och 

då i cirka tre månader. Började på Företaget för drygt tjugo år sedan. Har varit runt på Företa-

get har aldrig haft ett jobb formellt mer än 2 år och han har haft olika chefspositioner de se-

naste 15 åren. På den tiden då han blev chef blev han utplockad av högre chefer vilket var det 
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vanliga förfarandet. Men han tror själv att man måste ha ett intresse för att bli chef. Han är 

insatt i Företagets program för att plocka ut och testa lämpliga chefskandidater. 
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Organisationer och genus 

Arbetslivet kan ses som en arena för konstruerandet av maskulina identiteter. Arbetsorganisa-

tioner representerar en arena där samhällets generella föreställningar och idéer om maskulini-

tet respektive femininitet utformas26. Morgan menar att hur än genusstrukturen ser ut på en 

speciell arbetsplats och i vilken grad yrkesrollens utformning har stark eller svag koppling till 

genus så kommer den övergripande strukturen vara formad så att den återskapar bilden av den 

hegemoniska maskuliniteten. 27 

Föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt kan användas och manipuleras så att de 

sätter gränser för vad män och kvinnor behöver veta, vad de får göra och vad de bör göra28. 

Det innebär vidare att arbetsplatsen tillrättalägger och sätter gränser för vilka former av mas-

kulinitet och femininitet som får utvecklas. Arbetsplatsens skapande av maskulinitet sker 

dock, enlig Kvande och Rasmussen, främst i det homosociala samspelat oberoende av kvin-

nors närvaro.29  

Organisationer kan även ses vara socialt konstruerade med andra ord människor skapar me-

ning och förståelse kring vad en organisation är och gör. Organisationer anses reproducera 

våra föreställningar om genus, delvis genom organisatoriska processer såsom till exempel 

beslutsprocesser, och delvis genom hur en organisationskultur ser ut. Kulturen varierar bero-

ende på storlek, typ av verksamhet, struktur, ledningsfilosofi, ålder, dominans av kön, etnici-

tet och så vidare. De kulturella betingelserna är av betydelse för hur maktbalansen ser ut i 

organisationer såsom vem bestämmer vilka positioner som räknas som åtråvärda.30  

Män och kvinnors villkor i organisationer kan förklaras med beskrivningar och analyser av 

organisationens genusstruktur. Makt och föränderlighet är centrala begrepp för att förstå bety-

delsen av genus i organisationer. Vad som anses vara femininitet och maskulinitet är förän-

derligt över tid och vilka egenskaper som anses behövas inom en organisation och dess kopp-
                                                                 
26 Kvande, Rasmussen, 1993:47 
27 Morgan 1992:97 
28 Wahl 1995:9 
29 Kvande Rasmussen 1993:47 
30 Wahl mfl 2002:144 
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ling till kön kan förändras. Dock finns det kontinuitet i föränderligheten som innebär att det 

som kopplas till män värderas högre enligt genussystemets logiker.  

Chefskap diskuteras inte alltid med makttermer, men det går inte att bortkoppla chef ifrån 

makt. Makt och chef går hand i hand. Att vara chef innebär rätten att utöva makt.31 

Vi ser dels makt som strukturell, alltså den makt som genusordningen fördelar mellan män 

och kvinnor. Dels ser vi makt ur ett organisationsperspektiv, att ha makt som chef innebär 

makten att verkställa och påverka. Dock ser vi även att denna typ av makt påverkas av genus-

ordningen. Eftersom du kan vara tilldelad formell makt men den formella makten är beroende 

av bland annat den sociala acceptansen inom organisationer. Har du inte en social acceptans 

uppåt, att dina chefer tror på dig, så tror inte dina anställda på din betydelse och de ser dig inte 

som en väg till att nå makt. Att inte heller ha makt nedåt, att dina anställda inte av olika an-

ledningar gör det du talar om för dem att göra, underminerar den formella makten. Att ha so-

cial acceptans är alltså makt. 32 Utan makt är det som chef svårt att påverka. Enligt Kanter 

finns det ett antal sätt för chefer att få makt, till exempel genom synlighet, allianser med andra 

eller genom anställda.33 En kritik som dock riktats mot Kanter är att hon inte gör en koppling 

mellan en samhällelig genusordning och en genusordning på organisatorisk nivå. Detta är 

dock något vi och andra forskare gör idag.34 

Till sist ser vi också makt som det som sätter normer kring kön, etnicitet och klass och till-

skriver dem som är närmast normen privilegier. Alltså den makt som vita, medelklass, hetero-

sexuella män har mer eller mindre över dem som inte tillhör denna grupp. 

Homosocialitet och hegemonisk manlighet 

Homosocialitet i organisationer tar sig uttryck i att män inom organisationen väljer män, 

männen utvecklar en typ av allians där män identifierar sig och orienterar sig mot andra män. 

Konsekvenser av detta kan exempelvis komma till uttryck i rekryteringssammanhang efter-

som männen känner större samhörighet med och lättare knyter kontakter med andra män än 

med kvinnor35. Homosocialitet kan inkludera män från olika hierarkiska skikt exempelvis che-
                                                                 
31 Wahl mfl 2001:54 
32 Kanter 1993:169 
33 Kanter 1993:174-186 
34 Wahl mfl 2001:71 
35 Wahl mfl 2001:129 
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fer och anställda, vilket innebär att den gemensamma grunden i homosocialiteten baseras på 

det manliga könet och dess överordning. Inom den homosociala interaktionen mellan männen 

framträder en idealiserad bild, som Lindgren, i sin forskning av manliga läkare, kallar fan-

tombild, men som vanligtvis av andra forskare benämns som den hegemoniska maskulinite-

ten, mot vilken männen kan mäta sina handlingar mot.36.  

Enligt Holgersson, som studerat VD-rekrytering, skapas idealbilden vid till exempel rekryte-

ring i en slags bekräftelseritual där vikten av att ha liknande erfarenheter och att personen 

liknar en själv är ett led i identifieringsarbetet av idealchefen. Den hegemoniska manligheten i 

detta fall chefen normeras och tillskrivs makt och en överordnad position inte bara inom or-

ganisationen utan i en vidare krets i samhället.37  

 

Inom den homosociala gruppen får män tillgång till makt. Ju närmare det hegemoniska idealet 

mannen kommer ju mer tillgång till makt får han. Mäns homosocialitet motsvaras inte bland 

kvinnor i organisationer, utan kvinnor utvecklar istället heterosocialitet som innebär att kvin-

nor inte kan vända sig till kvinnor för att få tillgång till maktresurser utan är hänvisade till 

män. Detta resulterar i att kontakter mellan män värderas högre än kontakter mellan män och 

kvinnor. I sista hand på prestigeskalan kommer kontakter kvinnor emellan.38  

Att kvinnor generellt saknar de maktresurser som mäns homosocialitet ger männen, gör att 

män inte behöver förhålla sig eller reflektera över kvinnor på samma sätt som kvinnor måste 

förhålla sig till män. Detta har exempelvis David Tjeder visat i sin historiska forskning om 

maskulinitetskapande bland 1800-talets medelklassmän.39 Tjeder menar att en av homosociali-

tetens konsekvenser blir att män jämförs och jämför sig själva i relation till andra män, både 

genom bilden av den hegemoniska mannen samt dess motbild, men inte med kvinnor. Dock 

spelar kvinnor roll som något som män tar avstamp emot. Med motbild menar Tjeder negativa 

egenskaper inom maskuliniteten som idealet mäts och värderas mot. Isärhållandet ligger alltså 

både till grund för mäns överordning samt för den homosociala konstruktionen av maskulini-

tet.40  

                                                                 
36 Wahl mfl 2001:146 
37 SOU 2003:16:111,113 
38 Lindgren 1985:41 
39 Tjeder 2003 
40 Tjeder 2003:281-283 
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Män blir till norm och detta leder till att män i först hand främst ses som människor och blir 

det som kvinnor ställs emot.  

 

”(..) att värja sig undan etiketter, att förbehålla sig rätten att vara den differentierade, mångfa-

setterade människan är en del av det manliga privilegiet, en form av överordning.”41 

 

Som vi redan nämnt refererar begreppet hegemonisk manlighet till de ideal och normer som 

råder kring maskulinitet. Förenklat innebär begreppet, som utvecklats av Connell, hur en viss 

typ av manlighet exempelvis heterosexuell manlighet höjer sig över den homosexuella. He-

gemonisk manlighet skapas i ett samspel mellan kulturella ideal och institutionell makt vilket 

innebär att hegemonin är historisk föränderlig. Den hegemoniska manligheten kommer till 

uttryck genom alltifrån media, religion, lönestrukturer till arkitektur och skattepolitik. 42 De 

kulturella ramverk som bestämmer hegemonin bygger på dominans och underordning mellan 

olika grupper av män såsom etnicitet, sexualitet och klass. Underordningen har dock sin 

främsta grund i femininitet och företeelser som förknippas med femininitet.  

Få män kan leva upp till den hegemoniska manligheten. Trots det drar majoriteten av män 

fördelar av hegemonins maktresurser och kvinnors underordning. Även de män som inte be-

finner sig nära den hegemoniska manlighetens ideal är delaktiga i skapandet och upprätthål-

landet av den. Ju närmare idealet männen kommer ju större vinst i form av patriarkal utdel-

ning får de tillgång till43. 

Identitet, maskulinitet och arbete 

Identitet kan ses som resultatet av många olika kategorier som formar människor såsom kön, 

sexualitet, etnicitet, klass och yrke och tillsammans bildar dessa en individs identitet. Dessa 

kategoriers innebörd är föränderliga i både historisk tid och socialt sammanhang och detta 

innebär att en människas identitet inte är statisk. Enligt Nilson kräver identifikation en skill-

nad eller en annanhet att ta avstamp ifrån. Detta innebär att identifikation också skapar skill-

nader och annanhet. För att knyta detta till vår uppsats innebär detta att det manliga chefska-

                                                                 
41 Hirdman citerad i Tjeder 2003:94 
42 Nilsson 1999:17 
43 Connell 2002:184 
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pet upprättas kring de föreställningar som finns kring idealchefens motbild, den dåliga chefen 

eller i kontrast till den kvinnliga chefen.44 

Enligt Morgan är det avlönade arbetet och försörjarrollen, både som ideal och i verkligheten, 

kopplat till den maskulina identifieringsprocessen. Olika arbeten är mer eller mindre förbund-

na till maskulinitet och fungerar också olika som grunder för mäns identitetsprocess. Bland de 

yrken med stark koppling till maskulinitet nämner Morgan yrken såsom chefer, poliser och 

vissa typer av säljarbeten medan yrken som frisör eller dansare är mindre sammankopplade 

med maskulinitet och alltså mindre centrala för dessa mäns maskulinitet. Vilka yrken som har 

denna koppling till maskulinitet är föränderligt med tiden och beroende av samhällskontex-

ten.45 

Det manliga ledarskapet 

Genom skapandet av symboliska fantombilder och föreställningar kring kvinnligt och man-

ligt, kan orsaker och förklaringar ges till varför fler män än kvinnor är chefer. Framgångsrika 

ledare förknippas med egenskaper såsom att de är, målfokuserade, dominanta, konkurrensin-

riktade och rationella. Dessa egenskaper är starkt sammankopplade med maskulinitet. Det 

manliga förknippas med framgångar och karriärsklättrande, och det är därför det motiveras 

som både rättvist och rationellt när organisationer ger mer ansvar och förmåner till de anställ-

da som anses ha de rätta förutsättningarna. Samtidigt sammankopplas kvinnlighet med mot-

satta termer.46 Även det att chefer antas vara anställda för att utöva kontroll över organisatio-

ner, och att utöva kontroll är likvärdigt med att vara i kontroll, ett karaktärsdrag centralt för 

män och den dominerade maskulina chefsidentiteten, blir en viktig föreställning.47 

Att beskriva vad som är en bra chef är svårt och när det görs används oftast neutrala termer 

såsom, god kommunikatör, kunna ta konflikter etcetera.48 När denna neutrala chef beskrivs, 

finns ”mannen som norm logiken” inbyggd i chefskapet, vilket gör att en normal chef associe-

ras med en man. En man som är chef är bara en chef. En chef som är kvinna beskrivs som en 

kvinnlig chef vilket resulterar i att hon blir till en avvikare. Enligt denna logik framstår man-
                                                                 
44 Nilsson 1999:34-35 
45 Morgan 1992:121 
46 Avotie 1998:53 
47 Collinson, Hearn 1996.14 
48 Kanter 1993:61 
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nen som mer neutral i sin könstillhörighet. Ett exempel på detta är att inom ledarskaps- littera-

turen beskrivs chefen antingen som en person, människa eller individ vilket leder till att en 

man blir lika med chef och inte behöver problematiseras och att kopplingen till kön osynlig-

görs.49 

                                                                 
49 Wahl mfl 2001:101-103 
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Empiriskt resultat och analys 

Vi kommer i detta avsnitt återge det empiriska material som framkommit i samband med in-

tervjuerna med de sex cheferna. Som vi tidigare nämnt har empirin delats in i fem kategorier. 

 

1. Föreställningar om chefskap, med underkategorierna, Motbilden till den ideala chefen 

samt Praktiskt chefskap.  

2.  Har respondenterna två roller, med underkategorin; Den naturliga chefen.  

3. Chefskapet i relation till familjen 

4. Lärdomar av kvinnliga chefer  

5. Talet om kvinnor.  

 

I slutet av varje kategori sammanfattar vi de viktigaste punkterna inom kategorin samt analy-

serar utifrån de teoretiska utgångspunkter som vi redovisat tidigare i uppsatsen.  

Vad är en chef? – Föreställningar om chefskap 

Genom våra intervjuer med de sex cheferna har vi försökt att skapa oss en bild över hur chef-

idealet, den hegemoniska bilden, ser ut för respondenterna, det vill säga vilka föreställningar 

om chefskap som finns hos dessa män. Vilka egenskaper anser respondenterna vara viktiga 

för hur man bör göra som chef och vilka värden ska chefen stå för samt vilken betydelse har 

detta?  

 

När vi ställer frågan om vad en perfekt chef egentligen är och hur idealbilden ser ut svarar 

respondenterna att de inte tror att den perfekta chefen finns. Det är som Patrik säger en flos-

kel. Karl instämmer med; 
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”(..) Man ska ha ett varmt hjärta vara intellektuell, man ska ta beslut, man ska involvera. 

Summan av alla de kraven, finns det ju ingen som uppfyller.” 50 

 

Erik förtydligar detta med talet om den ideala chefsbilden som företag och chefskurser försö-

ker att skapa. 

 

”Chefer ska vara stöpta så här. Tyvärr blir det så att när man försöker skapa det här är vårt 

ledarskapsideal, och det blir en idealmodell för hur en ledare ska vara som alla försöker att leva 

upp till men som aldrig är perfekt, eftersom det är en idealiserad bild utav chefer.” 51 

 

Att beskriva och definiera vad en perfekt chef är, upplevs som svårt och nästan omöjligt. När 

vi däremot frågar om deras personliga erfarenheter och reflektioner över vad de ser som posi-

tiva egenskaper hos sig själva eller hos andra chefer, framkommer egenskaper som följer lik-

artade mönster hos respondenterna. De centrala kvaliteter en chef ska besitta är bland annat; 

att vara en visionär och vara inspirerande. Med andra ord innebär detta att chefen ska både ska 

kunna sälja en vision till sina medarbetare och kunna se framåt mot företagets framtida mål, 

att vara målinriktad. Det är som Erik säger; 

 

”Jag tycker att de gånger jag har haft bra chefer så har de haft egna visioner med vad de vill 

åstadkomma.” 52 

 

Han fortsätter med att berätta, att han tycker, att som chef är det väsentligt att få sina medar-

betare att ha samma vision, så att alla drar åt samma håll. 

Karl säger att han har funderat när han gått på ledarskapskurser över chefens väsentliga roll 

som inspiratör och att kunna fungera som motivation för sina anställda och hur viktigt det är 

för att i slutändan få nöjda, duktiga och just motiverade anställda.  

 

”Du måste ju ha en arbetsinriktning, en strategi och en vision så att de tycker att här vill jag 

jobba, hit vill jag åka varje dag för här gör jag nytta. För då kommer ju motivationen inifrån och 

utifrån och jag försöker skapa de förutsättningarna” 53 

                                                                 
50 Karl s 6 
51 Erik s 4 
52 Erik s 4 
53 Karl s 4 
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Patrik instämmer och förklarar att man som chef hela tiden måste ha fokus snäppet längre 

bort, att; 

 

”(..) den som lyckas hålla vyerna en bit framåt kan också inspirera så klart”54 

 

Tomas anser också att det är viktigt att vara inspirerande som chef. Han säger att om en chef 

kan genera ett positivt arbetsklimat och är positiv som person så kommer det av sig själv. Då 

blir det roligt att arbeta och då blir chefen en bra förebild för sina anställda. 

Andra centrala egenskaper hos en bra chef, enligt våra respondenter, är att vara drivande, 

högpresterande och att med lätthet och bestämdhet kunna driva igenom beslut. Även om be-

sluten som kommer uppifrån organisationen inte alltid går ihop med ens lojalitet mot de an-

ställda. För det är ju som Johan säger en balansgång mellan; 

 

”(..) att inte vara en fegis så fort det kommer upp känsliga saker som man inte tycker att man 

kan stå för.”55 

 

Att vara beslutsfattande och att besitta kontroll är något som de alla instämmer vara viktiga 

egenskaper som chef. Som chef måste man våga vara tuff. Johan säger; 

 

”(..) man måste vara driftig, en drivförmåga måste man ha. Och man måste vara socialt ac-

cepterad på något sätt och sen måste man också ha en form av bestämdhet som gör att man fak-

tiskt kan slå näven i bordet och folk lyssnar. Man får inte vara för mesig”56 

 

Erik uttrycker det på följande sätt;  

 

” Så min roll är ju att se till att det tas beslut (..) och det är väldigt viktigt att det tas beslut, att 

man inte låter saker sticka iväg eller låter dem ligga” 57 
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En bra chef ska inte gömma sig bakom någon annan, chefen ska vara tuff och utstråla trygghet 

och positivitet.  

 

Andra kvaliteter som framkommer är vikten att vara lyhörd, kommunikativ och att ha en soci-

al förmåga. Respondenterna är eniga om att det är viktigt att en chef har en viss social kompe-

tens, att behärska konsten att kunna ta andra människor. Erik formulerar det som rakhet sam-

tidigt som man inte kör över folk. Johan ser att det är ett problem om chefen inte har en för-

måga att prata med de;  

 

” (..) speciella människor som det faktiskt är här, med många kreativa människor vars sociala 

sida kanske inte är den mest utvecklade, men det är ändå jätteviktigt för hela verksamheten att 

kunna hantera en stor mängd sådana personer.”58 

 

Han anser att en av han styrkor är just förmågan att kunna kommunicera och hantera männi-

skor. Mats säger att de bästa chefer han har haft har kunnat agera som bollplank. Man ska inte 

behöva gå till chefen med färdiga idéer som man presenterar, utan tillsammans löser man pro-

blemen. 

 

I talet om chefer framkommer också föreställningar om chefen som förebild dels för de an-

ställda och dels för företaget. Detta visas bland annat genom hur männen beskriver sin roll 

som synlig gentemot de anställda. Som chef har man ögonen på sig. Johan verifierar den åsik-

ten. 

 

”(..) Man har ju ögonen på sig hela tiden. Så att personalen följer en på något sätt hela tiden. 

Det gäller ju att hålla en lagom distans också till sina medarbetare att man kan vara lagom 

mycket kompis, men inte för mycket kompis med några. Det funkar inte riktigt i den här rollen. 

Det måste man ju tänka på”59 

 

Karl säger att det är något som alla chefer måste veta, att man har sina anställdas ögon på sig 

och att chefen blir en slags förebild. Patrik uttrycker också en medvetenhet om chefens syn-

lighet framför allt i situationer när det går fel, för ”man måste ju synas och höras”, säger han. 
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Detta gäller både i det praktiska utförandet av chefskap i den dagliga kontakten med anställda 

och i skapandet av den hegemoniska bilden. Med andra ord, en chef måste kunna tåla att 

granskas under lupp. Johan sammanfattar detta med orden; 

 

”(..) skulle de ha pratat med mig på det här sättet om jag inte varit chef? ”60 

 

I talet om förebilder framkommer också vikten av att vara respekterad, att ha en social accep-

tans dels uppåt i organisationen, och dels av sina medarbetare, nedåt. Denna sociala acceptens 

kan delvis fås genom sättet man blev chef på, kanske man redan innan man blev chef hade en 

informell ledarställning. Detta bekräftas av Mats; 

 

” (..) jag hade nog en slags informell ledarställning där innan, så det var nog rätt naturligt.”61  

 

Även Karl säger samma sak, hans första chefsroll var som gruppchef i en grupp han själv job-

bat i. Det var ett svårt första kliv för det är inte rekommenderat att bli chef över sina forna 

kolleger, men det gick väldigt bra anser han. 

Johan upplyser oss om hur han alltid glidit in i ledande roller inom olika projekt, han säger att 

han alltid brukar hamna i det läget. Han anser också, att vissa är mer lämpade som chefer och 

att det ger respekt. 

 

”Ja, det finns på något sätt vissa personer i organisationer som rent informellt har en roll. 

Som är respekterade för sina åsikter och folk lyssnar på och sånt där och kan man hitta den per-

sonen i en chefsroll så har man kommit nära en ganska perfekt chef.”62 

 

Även genom nätverksarbete eller genom att ha ett bra ”track record” så kan en chef skapa sig 

en social acceptans. Genom att synliggöra sig själv och sin enhet och dess produkter kan man 

också skapa sig acceptansen. När en chef har denna sociala acceptans blir det lättare att på-

verka och åsikter som förs fram av chefen blir respekterade.  

I talet om vad som är en bra chef framkommer det av respondenterna att de flesta chefer har 

bra och dåliga egenskaper, men att vissa självklart passar bättre än andra som chefer. Förklar-
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ingar till varför vissa passar bättre som chefer, ges dels utifrån personlighet, vissa har en na-

turlig fallenhet för rollen som chef, och dels utifrån vilka förebilder man hade innan man bli-

vit chef. Även det faktum att verksamheterna inom företaget kan se olika ut ges som förklar-

ing, olika chefer är bra för olika verksamheter. Eller som Mats formulerar det; 

 

”vilka som blir bra chefer är individuellt ändå. Någon som är en bra chef i en miljö kanske 

inte är det i en annan miljö va. (...) Jag tror att det är väldigt individuellt.”63 

 

Vad kan vi då säga om chefsidealet, den hegemoniska bilden? När respondenterna berättar om 

sina personliga erfarenheter och reflektioner över vad som är en bra chef, beskriver de också 

omedvetet för oss om vilket chefsideal som existerar. De egenskaper de beskriver som positi-

va följer jämförliga mönster. Centralt hos en bra chef är att vara visionär, inspirerande, be-

slutsfattande, drivande, rak samtidigt som det är viktigt att vara lyhörd och kommunikativ. 

Dessa termer eller egenskaper är vaga och situationsbundna men det som framkommer tyder 

på vikten att du som chef har en social acceptens inom organisationen, både uppåt och nedåt. 

Detta är vad Kanter kallar att ha makt genom kompetens eller social acceptens. Det är kompe-

tens att veta vart du skall vända dig inom organisationen, så kallad makt uppåt. På detta sätt 

får medarbetarna förtroende för sin chef vilket Kanter kallar makt nedåt. Det är en stor fördel 

att arbeta med någon som har denna sociala acceptens. Detta gäller både för chefer och me-

darbetare. Det ger större möjligheter att påverka arbetet.64 Detta är också något som respon-

denterna sagt vara det bästa med att vara chef, att kunna påverka. 

Den hegemoniska manligheten är i den här kontexten chefsrollen. De här männen är chefer 

och de vittnar om sin roll som förebilder, alltså någonting andra män mäter sig mot. Även det 

homosociala samspelet män emellan visar på detta. Teorin om homosocialitet handlar bland 

annat om att män mäter sig med andra män men inte med kvinnor. När respondenterna be-

skriver sig själva som synliga och i termer av förebilder skulle detta kunna visa på upprätthål-

landet av den hegemoniska manligheten. Idealbilden kan sägas representera en hegemonisk 

bild av manlighet. Respondenterna är chefer vilket ger dem en hegemonisk position i organi-

sation, så väl som i samhället.65 Den hegemoniska konstruktionen av manlighet är den kon-

struktion som förknippas med män som har makt, alltså i den här kontexten chefer, eftersom 
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de i organisationer är de som faktiskt på många sätt innehar makt. Att respondenterna i form 

av chefer besitter makt gör att de fungerar som en måttstock för andra män att konstruera sin 

manlighet mot. Ju närmare idealbilden av chef man lyckas komma ju mer makt att påverka 

inom organisationen får man. Och indirekt leder det även till makten att definiera bilden av 

den perfekta chefen. Som vi tidigare tog upp i teoridelen bör det observeras att när chefskapet 

beskrivs som könsneutralt finns ändå mannen som norm inbyggt i talet om chefen, vilket gör 

att en normal chef associeras med en man. 66 Dessa könsneutrala föreställningar om ledarskap 

är i själva verket grundade i kopplingen till kön, som döljer sambandet mellan ledarskap och 

maskulinitet genom outtalade antaganden. Dessa antaganden är något som vi kommer att 

återkomma till, när vi visar hur respondenternas berättelser synliggör kopplingen mellan 

chefskap och maskulinitet.67 

Det dåliga chefskapet – motbilder 

Vilka egenskaper hos chefer uppfattas av respondenterna som dåliga och varför. I talet kring 

vad som av respondenterna uppfattas vara en dålig chef framkommer indirekt föreställningar 

kring chefsidealet.  

Vad är då en dålig chef? Enligt våra respondenter finns det många exempel på chefer som inte 

är bra. Dessa ska ses som motbilder som förstärker bilden av den ideala chefen. 

En riktigt dålig chef, enligt Johan, är en som bara sitter och tänker på sin egen position och 

inte har respekt för sina anställda, utan bara bryr sig om själva makten bakom chefskapet. Den 

auktoritära chefen som tror att han/hon kan bestämma allt själv. En annan slags dålig chef, 

enligt respondenterna, är de som är för teknikinriktade och kanske har blivit upplyfta som 

chefer på fel premisser, just på grund av sina tekniska meriter. En sådan specialistchef är säl-

lan bra. Även de chefer som inte tar ansvar för sina handlingar utan skyller allting på andra får 

ingen uppskattning. Karl säger att en dålig chef är en som ändrar prioriteringar hela tiden. Han 

säger att han har sett chefer; 

 

” (..) som ska vara involverande i varenda grej, törs inte släppa nåt, väldigt rädda, och då går 

det ju inte fortare för då producerar inte verksamheten mer än vad chefen hinner med.(..) så då-
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ligt chefskap är när man inte hanterar medarbetare med respekt och värdighet och sen lägger sig 

i det mesta, och inte har någon vision heller”68 

 

Andra egenskaper som framkommer som dåliga är feghet och mesighet, för en chef måste 

våga ta konflikter och beslut. De måste kunna stå ut; 

 

 ” (...) med det lite oärliga, slåss för egen vinning, revirpinkeriet, den tävlan och tuffa menta-

liteten som ändå finns på denna nivå”69 

 

Vi ges olika förklaringar till varför någon blir en dålig chef. Respondenterna säger att det dels 

kan bero på personliga förutsättningar, man saknar naturligheten eller så saknas de formella 

förutsättningarna som behövs, såsom fungerande nätverk, support uppifrån. Tomas uttrycker 

det som följande;  

 

”Jag vet inte, de pallar inte med det helt enkelt. Det kan vara tufft ibland, det gäller ju att ha 

en viss inställning till det, för att du ska kunna överleva. Man måste ha lite distans för att orka 

se, lyfta dig själv lite ovanför saker. Du måste ha ett slags fungerande nätverk, privatliv runt om 

så att det inte tar. Du får försöka ta det professionellt så mycket som möjligt”70 

 

En annan förklaring som ges är att de som är dåliga chefer inte har några bra förebilder. De 

har inte lärt sig vad ett bra chefskap är. Detta kan delvis vara beroende av den verksamhets-

kultur som chefen fungerar inom. Den dåliga chefen blir ett offer för kulturen genom att de 

mätningar och uppföljningar som görs, inte mäter rätt saker, och på det sättet genereras ett 

felaktigt beteende. En annan orsak kan vara att oerfarenhet. Patrik säger att han har vuxit in i 

rollen som chef, men när han började; 

 

”(..) hann inte ens lyssna klart innan man hade 32 olika försvarstal på gång, beroende på vad 

man trodde de (de högre cheferna, vår anm) var ute efter”71 
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Dåligt chefskap ses även av respondenterna som något situationsbundet som till exempel vid 

beslutsfattande. Vissa beslut måste tas snabbt medan andra kräver konsensus. Det som särskil-

jer en dålig chef från en bra är att den dåliga chefen bara kör över sina anställda. Tomas ger 

ett bra exempel på detta. 

 

”Jag tycker att den sämsta chefen här är den auktoritära idioten, som går in och tar beslut 

bara för att den personen är chef. Utan att egentligen ha någon som helst koll på konsekvenser-

na”72 

 

Tävlande mellan enheter och verksamheter uppfattas också som mycket situationsbundet. Det 

är som Karl säger; 

 

”Det måste finnas en nerv i verksamheten eller energi, det är när det blir destruktivt jag tyck-

er att det är fel.”73 

 

För att få fram normer är ett tillvägagångssätt att titta på det som uppfattas som dåligt och icke 

premierat och därmed inte tilldelas någon makt, i detta fall dåliga egenskaper hos chefer.74 

Dessa så kallade motbilder kan ses vara ett sätt att förstärka den hegemoniska bilden, normen. 

Den ideala maskuliniteten behöver ”det andra” att styrka och legitimera sig emot. Motbilder 

kan alltså ses förstärka normen. Enligt Tjeder råder en komplex relation mellan idealet och 

dess motbild. Många gånger går motbilder och ideal ihop. Detta syns i vårt material till exem-

pel vid beslutsfattande vilket beskrivs som situationsbundet. Ibland är det bra att vara nästin-

till auktoritär och ta beslut medan andra tillfällen kräver konsensusbeslut. Gränserna är med 

andra ord suddiga. Motbilden, alltså i detta fall det dåliga chefskapet, finns enligt Tjeder inom 

alla män och denna risk att alla män befinner sig i en situation där de kan bli en motbild, en 

dålig chef, ger, enligt Tjeders resonemang, legitimitet åt de chefer som lyckas stå emot, inte 

agera som en dålig chef, och legitimerar deras överordning.75 
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Det framkommer att det finns en konflikt mellan rakhet, att inte vara för feg och inte våga ta 

beslut, och ödmjukhet att inte köra över medarbetare eller trampa dem på tårna. Hur denna 

konflikt uppfattas handlar, enligt Kanter, om vilken social acceptans man har i organisationen. 

Utan makt genom acceptans kommer man ingenstans. Hur den sociala acceptansen utvecklas 

inom organisationer kan inte frånkopplas genusordningar inom organisationer. Enligt detta 

resonemang förefaller det att män som chefer har lättare och i större grad åtnjuter acceptansen 

och därför uppfattar medarbetarna att de i mindre grad blir överkörda. Med andra ord är det 

lättare att acceptera ett beslut man inte håller med om, om det kommer från en man som är 

nära den hegemoniska manligheten..  

Hur man är chef – praktiskt chefskap,  

Med praktiskt chefskap avses det dagliga arbetet som chef. Med denna kategori vill vi ytterli-

gare belysa hur den ideala chefen konstrueras och visa hur det i talet om det praktiska 

chefskapet framträder en förstärkning kring bilden av den ideala chefen. Vad gör man som 

chef? Vad reflekterar de över? Vad består det dagliga arbetet av?  

 

I det dagliga arbetet vittnar våra respondenter om vikten av att praktisera vad de kallar ”Ma-

nagement by walking around”, med andra ord att de går runt och pratar och ser vad de an-

ställda gör en liten stund varje dag för att följa upp deras arbete. Tomas säger att den dagliga 

kontakten med de anställda är viktig så att ingen glöms bort och Patrik gör detta för att han 

tror att det är betydelsefullt för de anställda att känna sig sedda. Dessutom kan chefen på det 

sättet hindra att konflikter blossar upp. Allt detta tycker också Johan är centralt. Han fortsätter 

med att säga att det är viktigt; 

 

 ”att man lever som man lär”76 

 

Detta visar även på att respondenterna i det dagliga arbetet ser sig själva som förebilder för de 

anställda och att det finns en medvetenhet om synligheten. 

När det gäller det praktiska utförande av chefskap så diskuteras den synlighet som chefer upp-

lever gentemot de anställda. Detta är något som Mats har stor erfarenhet av, en de första lär-

domar han gjorde som chef var att;  
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”Samtidigt så kommer jag ihåg de där de där första reaktionerna av att, eller första reflektio-

nerna jag själv gjorde över att vara chef, plötsligt trodde folk att man menade en massa, hade en 

massa listiga baktankar med det man sa. Man fick om man säger spontant så här så tror folk att 

man menar mer än man säger. Att man sitter inne på en massa hemlig kunskap att man menade 

något jättestrategisk. När man sen bara hade sagt en kommentar.”77 

 

Den ökade synligheten menar han kan bero på att en chef i högre grad blir en representant för 

företaget, den dagen då man blir chef. Även Tomas visar på synligheten i det praktiska 

chefskapet och säger att en chef måste tänka sig för innan man bara vräker ur sig en massa 

eller agerar mot folk. Som chef har man en stor påverkan på människor och därför är det vik-

tigt att när man ger till exempel kritik, att man förklarar grundligt varför man ger kritiken. Att 

var genomtänkt, tydlig och rak när han ger kritik eller feedback är något som även Patrik för-

söker tänka på. Han menar att det annars är lätt att folk missförstår. Även synligheten märks i 

Patrik berättelser. Om han märker att personalen uppskattar ett beteende säger han att han 

försöker förstärka det. Han tittar även mycket på hur andra chefer agerar till exempel på mö-

ten och försöker ta efter dem.  

Respondenterna berättar också att chefsrollen har förändrats på företaget under de senaste 

åren. Chefsrollen har blivit, i och med de kraftiga neddragningar som drabbat företaget de 

senaste åren, mer administrativ. Detta innebär att chefens arbetsuppgifter idag i högre grad 

innehåller administrativt arbetet som förut sköttes av tjänster liknande en sekreterares. Så 

mycket tid går åt sitta vid datorn och slåss med de användarovänliga systemen, som en av 

respondenterna uttrycker det.  

 

När vi tittat på hur man praktiserar sitt chefskap framkommer att detta blir en förstärkning av 

den idealbild som respondenterna redan gett oss. Genom de berättelser om det praktiska utfö-

randet och hur arbetet dagligen tar sig uttryck för respondenterna framkommer bilden av vad 

som är centralt i arbetet som chef i mötet med de anställda, andra chefer och organisationen. 

De visar hur det praktiska chefskapet i mångt och mycket handlar om synlighet i form av 

feedback, konflikthantering och att vara en förebild. Att chefsrollen i och med de senaste 

årens neddragningar har förändrats, är någonting som cheferna vittnar om. Rollen har kommit 

att innebära mer administration vilket lägger en extra tidspress på respondenterna. Cheferna 
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berättar om att chefsjobbet är stressigt, mycket tufft och att det är svårt att hitta balansen mel-

lan att ta hand om det administrativa och att hålla kontakt med de anställda. 

Rollerna - chefen och privatpersonen 

Upplever respondenterna att de har två tydliga separata roller, en på arbetet som chef och en 

hemma som privatperson? Om rollerna inte skiljer sig åt vilka egenskaper är då användbara 

på arbetet och vice versa. Vi tror att detta med att ha eller inte ha en roll på arbetet kan fånga 

en del av kopplingen mellan ledarskap och maskulinitet. Denna koppling skulle kunna ifråga-

sättas utifrån att detta inte skulle behöva ha med maskulinitet att göra, utan bara visa på en 

koppling mellan identitet och yrkesroll. Men eftersom vi i denna uppsats också vill visa hur 

chefskap kopplas samman med maskulinitet, blir kopplingen mellan identitet och yrkesroll 

när det gäller män en förstärkning av maskuliniteten. Kan ledarskapet ses som en del av den 

manliga identiteten? 

 

Vi frågade respondenterna om de tycker sig uppleva att de har två roller? Att det finns en vilja 

att vara samma person hemma som på jobbet är något som många respondenter talar om. 

Trots att Erik säger att han ser sig ha två roller, hoppas han ändå att han är samma person på 

företaget som hemma. Han poängterar att det är viktigt att inte tappa bort sig själv i rollen 

som chef, för chefer som gör det blir inga bra chefer. Att ta med sig chefsrollen hem är något 

som Johan tycker att han gör. Det är ingen hemlighet, säger han, att han har en vilja att be-

stämma inbyggt i personligheten och att detta tar sig uttryck både på jobbet och hemma.  

 

”Ja, det gäller ju generellt om det så här inköp eller hushållsdiskussioner eller vad det nu 

handlar om. Att man gärna vill bestämma hur det är”78 

 

Vanan att folk gör som man säger är något som Johan måste tänka på när han kommer utanför 

arbetsplatsen. I privata sammanhang kan Karl uppleva att chefsrollen har givit honom ett 

slags självförtroende som tar sig uttryck i hans sätt att agera mot exempelvis banktjänstemän 

eller hantverkare. Karl uttrycker att han i privata sammanhang inte gärna säger att han är chef. 

Han presenterar sig inte som chef när han träffar nya människor, utan berättar mer kring vad 
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företaget gör, produkter och tekniskt prat. Detta kan, enligt honom själv, bero på svensk tradi-

tion, en slags jantelag, han tycker själv att det låter kaxigt och skrytsamt, att berätta att han är 

chef. Mats berättar att han inte tycker att han stänger av, som han beskriver det, högerhjärn-

halva när han kommer utanför arbetsplatsen, han blir inte en annan person bara för att han 

kommer hem.  

Trots att Tomas säger att han har två roller och att han absolut inte är chef hemma så får han 

ibland höra ifrån släktingar och vänner att han agerar chef. Observera att Tomas säger att han 

går in och agerar helt naturligt och utan avsikt. 

 

”Hemma är det frun som är chef (..) men det har nog hänt i andra situationer. Med polare el-

ler släktingar kan jag tänka mig att i vissa sammanhang har jag gått in och agerat chef helt na-

turligt, utan avsikt. Man gör det utan att man tänker på det. Och det kan man få höra ibland. 

Tomas, jag tycker inte om när du bossar för mycket”79 

 

Det är viktigt att ta med sig sin personlighet in i chefsrollen, och det är lika viktigt att en chef 

har viljan att ta på sig rollen. Denna vilja anses av respondenterna tillviss del vara något natur-

ligt som finns i personligheten. De säger till exempel att de ibland agerar chef utanför arbets-

platsen. Detta naturliga består till stor del av ett behov av självbekräftelse, en vilja att påverka 

som ger tillfredställelse. Vad det naturliga och medfödda består i säger Erik så här om; 

 

”(..) till viss del om bekräftelse, man har tankar och idéer så får man tillfredställelse när andra 

håller med. Tycker likadant. Ja, jag vet inte det är spekulationer. Men jag tror att det är något 

slags behov som i så fall skulle vara medfött.”80 

 

Patrik ser det som ett problem när han måste gå in i den formella chefsrollen för mycket när 

han inte kan som han säger; 

 

”(..) känslomässigt engagera sig och det vill jag göra.”81 
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Att ens personlighet också utvecklas genom chefsrollen genom lärdomar i yrkesrollen visar på 

en sammankoppling mellan yrke och identitet. 

Många av de erfarenheter som Erik har fått på jobbet har utvecklat honom som person. 

 

”(..) i den rollen man har på arbetet så har man ju utvecklats som person också tror jag till en 

viss del, med utbildningar och erfarenhet plus att det är svårt att veta.”82 

 

I likhet med Erik, uttrycker Patrik, att många erfarenheter som han fått på jobbet såsom att ta 

tag i jobbiga situationer som konflikter, uppsägningar, hjälper honom privat. I vanliga fall i 

korridorerna eller när man tar en fika med kollegorna är Patrik precis samma person privat 

som chef. Men när det gäller exempelvis lönesättning tar han på sig en formell roll. 

Hans erfarenheter som chef tror han hjälper honom i det privata. Det är lättare att agera om 

man tränat. Vi frågade Patrik om den formella rollen är någonting han tar med sig hem. 

 

”Nej, jag tror inte att jag tar med mig den utanför, jag vet inte om jag hamnar i en likadan si-

tuation (..)  det är lättare att gå in i situationer om man tränat för dem, för att känna sig säker.”83 

 

Respondenterna talar även om självkännedom som en central del i ett lyckat chefskap och alla 

poängterar vikten av att vara sig själv på arbetsplatsen. Det finns en slags stolthet att ta med 

sig personligheten in i chefsrollen. Att inte bara spela en chefsroll, falsk eller konstlad, utan 

att vara sig själv så långt det är möjligt.  

På en direkt fråga om självkännedom är viktigt svarar Patrik att;  

 

”Ja, det är a och o tycker jag att bara vara sig själv och det är nog inte bara om man är chef 

det gäller alla om man ska utveckla sig är nog självkännedom väldigt viktigt.”84 

 

Karl som varit, som han säger, utmattad berättar att han insett självkännedomens betydelse 

efter denna händelse;  
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”Mer och mer viktigt, och efter min, jag vill inte säga utbrändhet men utmattning, så har jag, 

jag kanske känner efter för mycket, men jag tror att jag har en ganska bra bild. Och jag har ju 

varit på sådana chefskurser och tester och grejer och så jag tror att jag har en ganska bra bild 

vem jag är och det tror jag är viktigt.”85 

 

Gemensamt för alla sex respondenter är att de poängterar hur mycket tid och energi jobbet tar 

ifrån dem. De pratar alla om svårigheten att koppla av från jobbet och att detta är något alla 

måste jobba på och som de lärt sig med tiden. Här poängterar de familjens och vänners bety-

delse för att få en balans och kunna koppla bort jobbet när de kommer hem.  

 

Inom denna kategori har vi visat att respondenterna tar med sig chefsegenskaper hem och att 

de tar med personligheten in i chefsrollen. Att de har en vilja att bestämma som till viss del är 

medfödd och att de tar lärdom och använder sig av erfarenheter från sin yrkesroll privat. Allt 

detta menar vi pekar på en sammankoppling mellan maskulinitet och chefskap som stödjer det 

som Morgan talar om, att en väsentlig del av maskuliniteten skapas och förstärks i relation till 

mannens arbete. Detta innebär att vi inte kan tala om en maskulinitet utan att uttrycken för 

maskuliniteter ser olika ut beroende på vilka delar i mannens arbete som blir centrala för mas-

kuliniteten.86 Viljan att bestämma och att kunna påverka är exempelvis centrala för våra re-

spondenter. Morgan menar att arbetsplatsens utformning sätter gränser för vilken maskulinitet 

som blir legitim att utveckla.87 Arbetsplatser och situationer inom arbetsplatsen och positioner 

kan vara mer eller mindre genusbestämda. Enligt Morgans resonemang är maskuliniteten var-

ken något som helt och hållet uppstår ur arbetet, men inte heller är det något färdigformat, 

statiskt, som förs in på arbetsplatsen. Istället utformas maskuliniteten ur ett samspel mellan 

dessa två, arbetet och privatlivet. Erfarenheter cheferna gör på arbetsplatsen formas av organi-

sationsstrukturen och dessa erfarenheter tas med hem. Men männen för även in erfarenheter 

de fått utanför jobbet som får påverkan på arbetsplatsen och inverkar på organisationsstruktu-

ren. 88 

 

                                                                 
85 Karl s 3 
86 Morgan 1992:80 
87 Morgan 1992:97 
88 Morgan 1992: 97 



 38

Att respondenterna inte vill berätta att de är chefer i andra sammanhang, skulle kunna tyda på 

den värdering som chefskapet innebär i kontakter med andra människor. När cheferna använ-

der sig av termer såsom jantelag, inte sökt några chefsjobb, arbetat sig upp, track record, för-

tjänat och även att de i berättelserna visar på att de inte strävat efter chefskap, synliggör det 

chefskapets värdering och även en medvetenhet om detta värde. Men det är inte fint att skryta 

eller prata om det. För när man säger att man inte strävat efter eller sökt chefsjobb understryks 

vikten av naturlig fallenhet för chefsjobbet. Något som vi kommer att diskutera mer i nästa 

kategori, den naturliga chefen.  

Den naturliga chefen 

Vi ställde respondenterna frågan om de tror att ledarskap är en medfödd egenskap eller något 

man kan lära sig? Hur ser kopplingen mellan maskulinitet och chefskap ut och vad säger den-

na koppling i så fall om bilden av idealchefen.  

 

Att vara chef är någonting du är lämplig för, enligt respondenterna. Kanske till och med något 

som sitter i våra gener eller har med vår uppväxt att göra. Det kan vara arv eller den sociala 

miljön eller lite både och. Visserligen kan du lära dig vissa tricks eller hur man tar beslut men 

som Tomas säger; 

 

”(..)men i grund och botten är det vissa personligheter som passar som det helt enkelt. 

(E)gentligen är det kanske enklare än vad man tror sånt där. Storebröder, storesystrar, somliga 

har personligheter som är ledare kort och gott va. Man sätter massa olika namn, epitetet, på oli-

ka management filosofier men jag tycker att ett definitivt grundläggande drag är kommunikativ, 

positiv inställning, du har go, du har drag, du kan vara ett föredöme för folk, du är trygg i rollen 

som chef också. Det är nog väldigt många chefer som slutar för att de inte passar som det. Det 

är nog inte så ovanligt. Jag känner till många sådana fall där man har varit chef i några år. Men 

det var inte deras grej liksom.”89 

 

Johan är av samma mening.  

 

”Är det arv eller miljö? Det är väl så här jag tror att 60% måste vara en personlig egenskap 

som man har från början. Sen kan man lära sig att hantera vissa situationer. Jag har varit med 
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många gånger då de inte har haft den här naturliga förutsättningen från början och gått chefskur-

ser och där har det inte funkat. Det är den sociala biten eller liknande.”90 

 

När respondenterna beskriver hur de blev chefer berättar de indirekt vad de tycker är en viktig 

egenskap som chef. Genom att påpeka att de själva inte eftersträvat att blir chefer utan att de 

svarar att det bara blev så. De blev handplockade till rollen, eller som Karl säger; 

 

”(..) ju knappt sökt några chefsjobb. Utan jag har blivit tillfrågad”91 

 

Detta visar på att enligt respondenterna är en chef är inte något man bara kan bli, utan det är 

något man är. Det finns vissa egenskaper hos vissa människor som gör dem mer lämpade för 

chefskapet. 

En av respondenterna sa att han själv aktivt sökt sig till rollen som chef och han säger att ut-

övning av chefskap kanske är något man kan lära sig. 

 

”(..) men så tror jag också att man kan öva upp, man kan lära sig. Men på något sätt måste 

man ju ha viljan”92 

 

Kategorin har visat att respondenterna inte tycker att man ska kämpa för mycket för att bli 

chef. Utan att chefskap är något naturligt som finns inbyggt i personligheten. Att chefskapet 

är något man passar för, något medfött, berättar många om. Och den bästa chefen är inte den 

upplärda utan den som har de här egenskaperna redan från början. Detta är också något som är 

viktigt för den sociala acceptansen. En viktig del av den hegemoniska manligheten, alltså ide-

albilden av en chef, är att du är en bättre chef ju mer naturlig fallenhet du har för rollen. Även 

det sättet man blev chef på är av betydelse. Genom detta synsätt legitimerar respondenterna 

sitt eget chefskap och de bekräftar sig själva som bra chefer.  

Teorier om ledarskap har visat att i talet om chefer verkar kön inte ha något med ledarskap att 

göra men i praktiken är det kopplat till kön. Att i praktiken koppla samman konstruktioner av 
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manlighet med konstruktioner av ledarskap samtidigt som diskursen frikopplar dem ifrån var-

andra stärker och återskapar normen kring män som chefer.93  

Respondenterna talar om sitt ledarskap i könsneutrala termer trots det är de egenskaper såsom 

tävlingsinstinkter och viljan att bestämma som de tar upp kring chefsrollen på många sätt är 

knutna till män. 

Chefskapet i relation till familjen 

I kategorin om respondenternas syn på roller och det naturliga chefskapet uppkom kopplingen 

mellan privatliv och arbetsliv. Vi har där visat att maskulinitet och chefskap hör ihop.  

Men på vilket sätt inverkar familjebildning och familjeliv på männens arbete och chefsroll? 

Är det viktigt att en chef har ett harmoniskt familjeliv? Och på vilket sätt kan talet om familje-

liv och dess betydelse för chefsrollen ses vara återskapningar av den ideala chefen? 

 

Cheferna berättar om hur inställningen till arbetet förändrats under åren. När de var yngre och 

utan familj var det vanligt att de arbetade mycket. Familjebildning var något som förändrade 

fokus och de lärde sig att prioritera och koppla bort arbetet. Respondenterna berättar om att de 

ungefär samtidigt som de fick sitt första barn även blev chefer.  

Patrik vittnar om detta, han berättar att när han var ny jobbade han väldigt mycket över, han 

var väldigt dedikerad. Det var inte förrän han fick feedback ifrån sina chefer om att han job-

bade och stressade för mycket som han lade om. Den stora vändningen kom dock när familje-

livet tog fart säger han. Detta att ha jobbat mycket i början av sin karriär är också något som 

även Tomas berättar om. Som nyexaminerad jobbade han mycket, så mycket att han en gång 

gick in i väggen, brände ut sig, Men med åldern och familjelivet har han dock lärt sig var 

gränserna går. Karl beskiver hur han en bit in i karriären under en period då barnen var små 

och han höll på att renovera huset hamnade i en kris  

 

”(..) det fanns inga ord för det på den här tiden, jag får väl kalla det utmattad istället för ut-

bränd, jag var aldrig sjukskriven eller nåt, men jag var ganska slut.”94 
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Efter det fick han börja omvärdera jobbet.  Mats talar också på detta tema men säger; 

 

”(..) jag är inget bra föredöme för jag jobbar ju relativt sent själv.”95 

 

Detta ska dock sättas i kontrast till att han till skillnad från de andra cheferna inte har några 

barn. Därför har han inget legitimt skäl till att gå hem tidigt på kvällarna.  

Ett sätt att förklara denna kultur, att jobba mycket i början av sin karriär innan man blivit chef, 

kan göras med hjälp av att många av respondenterna ser sitt chefskap som en belöning eller 

ett erkännande. Karl säger till exempel att när han har blir tillfrågad om ett chefsjobb ser han 

det som ett kvitto på att ha gjort ett bra jobb. Johan tycker att han har ett giltigt skäl till att 

vara på den position som han har idag. Med det menar han att han jobbat sig till befattningen 

han har inte fått den för att han känt någon. 

Även Mats vittnar om chefskapet belönande funktioner, även om han säger att det inom före-

taget idag finns andra vägar att gå, än just chefspositioner för att bli belönad ekonomiskt och 

att få ett erkännande.  

 

Att jobba mycket i början av sin karriär, att visa sig vara dedikerad arbetet och sedan bli belö-

nad för detta visar på det som Kanter menar är en av grunderna i konstruktionen av chefsarbe-

tet; den totala hängivelsen. De betraktas som mer lojalt och förtroendegivande att tydligt prio-

ritera arbetet före allt annat i livet. När respondenterna manifesterat denna prioritering belönas 

de och kan slappna av och börja lära sig att koppla av ifrån jobbet.96 Linghag har skrivit om 

unga ledare och beskriver hur det för unga manliga chefer är betydande att arbeta mycket i 

början av sin karriär. Detta eftersom det innebär att de gör sig synliga i organisationen. Det 

handlar om att investera i en framtida karriär.97 Att i början av karriären vara dedikerad, och 

jobba mycket visar på vikten av prestationer på jobbet.  

Att respondenterna ett flertal gånger under intervjuerna poängterar familjens betydelse för 

balans och harmoni på arbetet, kan tolkas ur perspektivet att för män kan hänvisningar till 

familjen i karriärdiskussioner ses som något positivt. Äktenskap och barn kan betraktas som 

en tillgång för män. Detta på ett sätt som kanske inte alltid motsvaras bland kvinnor. För 

kvinnor kan kanske familjen snarast ses som ett hinder i karriären. För männen kan familjen å 
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andra sidan ses fungera som en tillgång och ett stöd, därför blir män med familjer oftast sedda 

av organisationer som mer pålitliga. Linghag skriver att mäns familjeansvar tolkas utifrån att 

det är underordnat det organisatoriska intresset. 98 Detta kan synliggöra hur tätt sammankopp-

lade organisation, samhälle och individ är. Och hur männens berättelser kan ses vara präglade 

av organisatoriska villkor. I männens berättelser om familjen och hur de beskriver att de har 

förtjänat sin chefsroll, visar även på att i skapandet av den ideala chefen kan vi inte bortkopp-

la chefen från familjen. Det är av betydelse för män på en viss position att ha familj. Skulle 

annars dessa berättelser ha framkommit under intervjutillfällena? Det är utifrån denna diskus-

sion intressant att ställa sig frågan om kvinnor hade talat om familj, balans och arbete på 

samma sätt som våra respondenter gör.  

Att ta lärdom av sin kvinnliga chef? 

Denna kategori syftar till att ta reda på om respondenterna tycker att de förändrat något i sin 

ledarstil när de haft kvinnliga chefer. 

Denna kategori är den som vi fått minst material kring och alltså det som respondenterna haft 

svårast eller minst att säga kring. Många av respondenterna har när vi frågat dem om vad de 

tycker att de lärt sig av sina kvinnliga chefer istället börjat berättat om hur kvinnorna är som 

chefer, vilka egenskaper de har och vilken ledarstil de använder. 

 

Patrik som har haft två kvinnliga chefer, varav den ena är hans nuvarande chef, berättar att 

hon lärt honom att ha en rak stil, att förenkla problem som uppkommer på möten. Patrik tyck-

er själv att han har svårt att säga nu går vi den här vägen, han vill gärna linda in saker.  

Vi frågade Tomas, som har haft sin första kvinnliga chef sedan ett år tillbaka, om han tycker 

att hon på något sätt fått honom att förändra sin ledarstil; 

 

”Nej det tror jag däremot inte faktiskt. Föränderlighet minskar med ålder på något sätt, när du 

är ung och kommer direkt från skolan då är du någorlunda formbar. Jag är 45, inte så där last-

gammalt, men man har ju jobbat och man är nästan ”over the hill”, man har lärt sig, och jag tror 

inte att jag påverkas så mycket i min stil, i mitt ledarskap.”99 

 
                                                                 
98 SOU 2003:16:136, 142 
99 Tomas s 8 



 43

Innan hon tillträde hände det att Tomas tänkte att, Wow första gången jag har en kvinnlig 

chef, men ganska snart efter att hon tillträtt slutade han att reflektera. 

 

”(..) i början tänkte man kanske på det hon är tjej liksom är det något speciellt, det gör jag 

inte överhuvudtaget längre.”100 

 

Karl som har arbetat i delat ledarskap under en längre period ihop med en kvinna. Berättar om 

att hon lärt honom vikten av att ha rätt människor på rätt plats och hur man agerar när de blir 

aktuellt med omplaceringar. 

 

”(H)on hade en otrolig förmåga om vi hade en mellan chef som det var helt fel med (..) fast 

hon gjorde det på ett mycket värdigt sätt för individen, för ofta känner individen också att det 

här funkar inte. Och känner ibland att det är skönt att chefen har sett det. Och tron att ingen är 

värdelös, utan på rätt plats gör alla ett bra jobb så hjälpte hon dem att tänka efter, var gör jag ett 

bra jobb”101  

”Men det jag lärde mig mer av (..) när jag jobbade i delat ledarskap med henne. Jag fundera-

de på varför det blev som det blev, och varför människor reagerar som de gör med en mänsklig 

aspekt.”102 

 

När vi däremot ställer en direkt fråga till Karl om vad han tycker att han lärt sig av sina kvinn-

liga chefer, svarar han att han egentligen inte upplever det som någon direkt skillnad på 

kvinnliga eller manliga chefer. Han minns inte om han reagerat eller tagit lärdom av något 

som en kvinna gjort annorlunda. 

Att de kvinnliga cheferna inte lärt respondenterna mer än manliga chefer som de kommit i 

kontakt med är de flera som upplever. Trots att de kan peka ut specifika egenskaper som 

kvinnorna särskiljer sig med, är det inget som respondenterna tycker att de tagit efter eller 

som fått dem att agera annorlunda. Erik tror till exempel att alla hans chefer nog har lärt ho-

nom något. Men om de kvinnliga cheferna lärt honom något speciellt det tror han inte, i alla 

fall är det inget han reflekterat över. Även Mats tror att han lärt sig av alla sina tidigare chefer, 

men vad han lärt sig just av kvinnorna har han svårt att komma på. 
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Inte heller Johan tycker att han lärt sig något speciellt av att jobba med kvinnor, inte mer än 

att han uppmärksammat att de är mer konsensuspräglade. Han säger att han försöker behandla 

alla chefer på samma sätt men tror nog att han ibland omedvetet behandlar kvinnor lite annor-

lunda. Han tror kanske att det är så att han inte förändrat sin ledarstil efter kontakt med kvinn-

liga chefer för att han, som han skämtsamt uttrycker det, redan har en kvinnlig ledarstil. Fram-

förallt menar han då den sociala sidan, att han har lätt att kommunicera med folk. 

 

Respondenterna vittnar om hur kvinnorna är extra synliga. Detta visar sig när de exempelvis 

kan beskriva kvinnors personlighetsdrag utan att vi ens frågat om det. Ändå anser inte männen 

att de lärt sig något speciellt av kvinnorna, i alla fall inte mer än vad de tycker att de lärt sig 

av andra manliga chefer. Hur kan det komma sig när kvinnliga chefer är så synliga i sin mino-

ritetsställning och därmed avvikande? I detta tycker vi att det framträder en motsägelse. Det 

kan tolkas utifrån att män inte mäter sig med kvinnor. Det homosociala samspelet innebär att 

män mäter sig bara med andra män. Det kan också ses ur perspektivet att kvinnor är synliga 

enbart i form av sitt kön och inte i form av sitt chefskap, med andra ord kvinnor är aldrig rik-

tigt chefer utan de blir kvinnliga chefer. Är det så att särskiljandet är respondenternas sätt att 

hantera mötet med kvinnorna? Genom att göra kvinnor till kvinnliga chefer hotas inte respon-

denternas chefsroll och manlighet, utan idealbilden fortsätter innebära en koppling mellan 

man och chef.  

 

När respondenterna ändå uttrycker att de tagit lärdom av kvinnorna handlar det många gånger 

om handfasta situationer såsom möteshållning eller agerande vid omplacering. De kan alltså 

inte peka på någon större förändring i uppfattningen om det egna chefskapet eller idealbilden 

av en chef. Kan detta vara ett tecken på hur stark normeringen och kopplingen till makt fak-

tiskt är? Att inte omdefiniera och reflektera, att vara blind inför sin egen maktposition, kan 

bara den som innehar makten ta sig rätten att göra.103 Detta kan visa på hur sammanvävd man-

lighet är med chefskap och hur svårt det är för männen att själva se sig som kön. Med andra 

ord kan de problematisera rollen men inte sätta den i samband med makten. Visserligen säger 

respondenterna att chefskapet innebär att ha makt, makt att påverka sin egen situation. Men 

kopplingen mellan tillträde till makten genom könet och rätten att använda sig av makt pro-

blematiseras och reflekteras inte över. Inte heller hur de själva hjälper till att återskapa och 
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legitimera denna makt både mot kvinnor och mot andra män genom upprätthållandet av den 

hegemoniska manligheten. 

Talet om kvinnor  

Detta material har framkommit i samband med att vi frågat männen vad de lärt sig av att ha 

kvinnor som chefer. Betydande har varit att alla respondenterna gärna istället velat berätta för 

oss om skillnader mellan män och kvinnor. Detta är något vi inte frågat om. Vi hade inför 

intervjuerna informerat respondenterna om att intervjuerna skulle handla om maskulinitet och 

chefskap. Trots detta har respondenterna mer eller mindre antagit att vi ville veta hur kvinnor 

är annorlunda och självmant börjat tala om skillnader mellan manligt och kvinnligt.  

Med denna kategori vill vi undersöka om talet kring kvinnor förstärker och återskapar kopp-

lingen mellan maskulinet och ledarskap. På vilket sätt kan talet om kvinnor bidra till en nor-

mering kring män och ledarskap? Hur talas det om kvinnor som chefer? Hur motiveras de?  

 

Bland respondenterna är det tydligt att de motiverar kvinnors närvaro med att kvinnor ska 

komma in på arbetsplatsen och stå för ett annat synsätt. Erik, Mats och Patrik tror att de olika 

egenskaper och personligheter som har sitt ursprung i till exempel kön ökar mängden perspek-

tiv och därmed mängden lösningar på problem. Den kreativa processen blir bättre och det 

leder till vinster för gruppen som helhet. Även Karl menar att om man blandar utbildningar, 

kön, etnicitet etc. så kommer gruppen att producera mycket bättre. Det blir också en mer ba-

lanserad jargong. I grupper med bara män finns det en risk att det blir mer av en lumparstäm-

ning, vilket i och för sig av många, enligt Karl, också sägs bygga team, så det behöver inte 

vara dåligt. Han tror att helt manliga arbetsplatser egentligen funkar bättre än helt kvinnliga. 

Detta beror på att tjejer inte kan leka tre utan att någon blir utanför. Detta har han sett genom 

att bland annat iaktta sin dotter.  

Det händer, enligt Mats, att det på möten helt saknas kvinnor och att man vid dessa tillfällen 

påpekar att det inte är representativt för kundkretsen, men det finns en önskan att jämna ut 

det.  

 

”Men det pratas om det ibland i ledningsgrupper att inte missgynna tjejer, kvinnor och min 

känsla är, jag kan säga det ganska ärligt, det finns en medvetenhet om att företaget skulle må 

rätt bra att ha en mer blandad besättning och inte minst i en sådan här teknikorganisation. Sen 
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kan det ju bli skämt utav det. Vi gick ju just igenom lönesättningar och då kom frågan upp cent-

ralt håll att vi ska kolla kvinnor kontra män och löner och om vi hittade några signifikanta skill-

nader, och det är alltid någon chef som säger; jag har inga problem jag har inga tjejer. Kan inte 

anklagas för någonting. Men i grunden finns det en medvetenhet.”104 

 

Denna önskan tror Mats beror på det synsätt som vi talade om i början av att mer blandade 

grupper fungerar bättre. Att få in flera perspektiv, det bidrar också till att det blir en öppnare 

kultur och atmosfär.  

 

Johan tycker sig ha sett att kvinnor som blivit chefer ofta lyfter in fler kvinnor under sig. När 

vi frågade varför berättar han att; 

 

”Ja vad jag tror om jag skulle ha varit kvinna i en sådan här organisation borde man känna 

sig ganska ensam, då man på något sätt har blickarna på sig, på ett helt annat sätt och man ska 

säkerligen visa att man duger till mer än en man. Nu har det ju just nu är det ju så att man nästan 

jag säger inte att det är kvotering men det är väldigt uttalat strategi här att faktiskt tillsätta chefer 

så idag är det bra att vara kvinna på Företaget.”105 

 

Att Företaget har denna strategi tycker han är bra, det är bra att få en jämvikt mellan män och 

kvinnor, då får man det bästa arbetsklimatet. Men han säger också i likhet med Karl att det 

inte är bra med för mycket kvinnor heller.  

 

Erik menar att kvinnor ofta värderar sin betydelse för organisationen lägre än män. Män tror 

ofta att de har större betydelse för organisationen än de egentligen har. Kvinnor ofta arbetar i 

det tysta, de lyfter inte fram sig själva på något sätt anser Johan. 

Vi frågar om han tror att män och kvinnor har olika ledarstilar. Johan svarar genom att berätta 

att kvinnor nog vill ha bekräftelse från alla håll och kanter, det har svårt att bara gå in och 

bestämma, det blir mycket konsensus. Vad han tycker om mäns ledarstil blir obesvarat. Att 

kvinnors ledarstil ser ut så här är enligt honom själv varken negativt eller positivt; 

 

                                                                 
104 Mats 
105 Johan s 7 
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”Nej, det är varken eller. Det är oladdat tycker jag. Bra i vissa situationer men i vissa fall är 

det inte bra. Ibland behöver man ett klart beslut, folk kan tycka vad de vill. Men ibland är det 

viktigt att alla får säga vad de tycker i beslut som påverkar alla väldigt mycket. I de flesta fall är 

det bra att man frågar alla.”106 

 

I likhet med Johans berättelse om konsensus beskriver Tomas hur han erfarit att kvinnliga 

chefer behöver ett annat sammanhang än manliga, en helikoptervy, innan de kan besluta en 

sak eller ens kan börja jobba.  

 

Att chefskapet dominerats och domineras av män får konsekvenser. Johan berättar att vissa 

manliga chefer, framförallt äldre generationers chefer, tycker sig ha haft ett ensamt tillträde 

och äga chefskapet. Vi frågade hur detta påverkar kvinnors åtnjutande av respekt på chefspos-

ten. 

 

”(…) den blir ju mycket sämre. Man kanske inte tar till sig lika mycket vad chefen tycker och 

sådant där och kanske snackar skit helt enkelt. Ja situationer, undergräver lite förtroendet, men 

jag tycker ändå, jag har ju självt sommarjobbat och så där i produktion och även på golvet, och 

där är det helt andra attityder om det här. Det här är ändå förmodligen bland det bättre i Sverige 

när det gäller den saken.”107 

 

Johan tror att detta leder till att kvinnliga chefer kan bli stenhårda för att skydda sig vilket 

även Karl håller med om. Många kvinnor försöker kopiera mäns ledarstil, ta till manliga bete-

enden. Karl tror att det kan bero på att det är svårare för kvinnor än för män att göra karriär. 

De måste, som han uttrycker det, vara väldigt duktiga. Han tycker detta är synd och att man 

ska släppa upp lite flera tjejer. Att kvinnor måste prestera bättre än män syns också när Tomas 

berättar om sin kvinnliga chef som den mest ambitiösa chefen han haft.  

 

”Hon ställer krav och är jävligt ambitiös alltså, och det är ju inte för att hon är kvinna i sig, 

utan det är för i rollen som kvinna och i rollen som chef på Företaget är ny”108 

 

                                                                 
106 Johan s 9 
107 Johan s 10 
108 Tomas s 8 
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Karl säger också att han tror att kvinnor många gånger är bättre chefer men att han har sett att 

kvinnor ibland inte tål det oärliga, revirpinkeriet, tävlingen och den tuffa mentalitet som finns 

på chefsnivån. Kvinnor vill gärna tro att de är omgivna av vänner. Även Erik och Tomas tror 

att tjejers bristande behov av att tävla ligger dem i fatet.  

Tomas tycker att han kan se att killar är mer tävlingsinriktade än tjejer, och detta syns också 

på företaget.  

 

”Det kan bli mycket tjafs så att säga, och du har diagram och visar på progressen på enheter 

och min stapel ser så där hög ut och grannens är så där hög, då går jag igång självklart. Måste 

försvara mig direkt, medan en tjej mera accepterar läget tänker vad ska vi göra åt det här.” (..) 

Ibland tycker jag att tjejer kan vara för lite tävlingsinriktade de är för mesiga. Alltså det är ju en 

marknad är en tävlan. (..).. Det är en stenhård jävla tävlan. Det är inget gulligull där inte.”109  

 

Vad denna skillnad beror på det vet han inte, kanske är det uppväxten. Men att det finns skill-

nader som är inbyggda det tror han. 

 

”Det kanske är inbyggt i generna det gamla vanliga killarna ska ut med träklubban och släpa 

hem bytet och äta. Det kanske är en del av naturen jag har ingen aning.”110 

 

Erik instämmer för när det gäller skillnader kring män och kvinnor tycker han liksom många 

andra respondenter sig kunna se en skillnad i tävlingsinstinkt.  

 

Att kvinnor i minoritetspositioner blir synliga och lätt stereotypiseras i organisationer är något 

som vi berättat tidigare om i teorin. Här berättar Mats om en fiktiv mötessituation som vi 

tycker visar väldigt bra på detta; 

 

”Det här har jag inte funderat på det slog mig nu, och jag vet inte om det är bra eller dåligt 

egentligen, men tänk så här, vi har nu en ledningsgrupp med fem till sex personer varav en är en 

kvinna. Och hon har ju då, precis som alla andra, så har hon ett sätt att vara. Och då är det ju 

väldigt lätt att man, nu är det ju inte alltid så att det är hon mot alla andra, absolut inte. Men om 

vi hamnar i en sån situation att hon tillför en ny åsikt, då är det lätt att klassificera det som ty-

piskt kvinnligt tänkande (...) jag kan tänka mig att om det istället är en av gubbarna som kom-
                                                                 
109 Tomas s 10 
110 Tomas s 10 
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mer med en sådan där annorlunda infallsvinkel, så klassificerar man inte det som om det skulle 

vara typiskt Pelle på samma sätt. Man har ingen grupptillhörighet på det sättet. Och det kan väl 

ha både för och nackdelar, kan jag tänka mig. Det kan ju vara så att det är en obekväm synpunkt 

som han kommer med och det blir lite obehagligt, hur ska man hantera situationen? Det kan ju 

vara så, och det kan ju vara lättare om hon kommer med det, då kan vi ju konstatera att här har 

vi ju olika infallsvinklar med de är nog värdefulla båda två, låt oss gå vidare. Så det är ju möj-

ligtvis en positiv tolkning, en negativ att det möjligen kan uppfattas som nedvärderande att säga 

det är en typisk kvinnlig synpunkt. Nu skiter vi i det, back to business.”111 

 

Även Johan säger i talet om kvinnliga chefer att; 

 

”Som kvinna i en sådan här organisation borde man känna sig ganska ensam då man på något 

sätt har blickarna på sig på ett helt annat sätt”112 

 

Att kvinnor inte använder sina nätverk är en av homosocialitetens effekter som vi tidigare 

skrivit om. Så här berättar Tomas om tjejers bristande förmåga att använda sina nätverk.  

 

”Alltså mina manliga chefer jag har haft, de flesta av dem har varit otroligt skickliga på att 

använda sig av och utnyttja de nätverk man har. Det kan vara en gammal kollega man kan ha 

träffats på chefsutbildning. De utnyttjar dem fullt ut utan att skämmas över det för att få igenom 

sin produkt och sina beslut. Jag tror, eller det är vad jag har sätt, att tjejer är lite, de gör inte det. 

Det är konstigt man tycker ju, tror att tjejer ska vara mer sociala, bygger mer nätverk och pratar 

mer, men fan trott gubbar är mer djävulskt skickliga på att använda sina nätverk och att komma 

fram. (T)jejer är rädda, men gud ska jag använda mitt kvinnliga nätverk eller ska jag använda 

mig av det här nätverket.”113 

 

Vilka konsekvenser får det för normeringen kring män och chefskap, att kvinnor och kvinnor 

som chefer i så stor utsträckning motiveras med att de bidrar med nya perspektiv och fler erfa-

renheter som ger vinster till gruppen. Handlar det i grunden om en normering kring det man-

liga ledarskapet?. För att kvinnor ska kunna benämnas i termer av att vara annorlunda krävs 

det att de har något normalt att beskrivas emot, det vill säga männen.   

                                                                 
111 Mats s 11 
112 Johan s 10 
113 Tomas s 13 
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Att kvinnor ska kontrollera och minska lumparstämningen och bidra till ett bättre arbetsklimat 

är något som framkommit. Respondenterna verkar tycka att det är en risk när enbart män sam-

las, för då kan den så kallade lumparstämningen uppstå. Detta är något männen inte själva kan 

stävja utan till detta behövs kvinnorna. Morgan menar att när män talar om att de måste an-

passa sitt beteende och språk när kvinnor kommer in på tidigare mansdominerade arbetsplat-

ser så återskapar detta kvinnor som typiska stereotyper; pryda, lätt chockerade och därmed i 

behov utav skydd ifrån detta prat. 114 

Men männen säger också, i relation till stävjandet av lumparstämningen och det positiva med 

blandade grupper, att en arbetsplats med många män fungerar bättre än en arbetsplats med 

många kvinnor. Och detta kan tolkas som att männen tycker att kvinnor på arbetsplatser är 

problematiska för att de inte kan samarbeta med varandra.  

Våra respondenter verkar tycka att det inte är bra med för många kvinnor. Det får inte bli en 

övervikt med kvinnor på arbetsplatsen. Men var denna övervikt går verkar vara svår att be-

stämma. Detta kan verka lite paradoxalt med tanke på att civilingenjörsyrket är så pass mans-

dominerat. Morgan menar att män ofta benämner kvinnors intåg på tidigare mansdominerade 

arbetsplatser med att de invaderar arbetsplatsen trots att kvinnorna fortfarande befinner sig i 

en minoritetsposition.  

 

Berättelserna om att kvinnor saknar tävlingsinstinkter stärker normering kring män som che-

fer. Även det att tävlingsinstinkten ses som något naturligt och medfött eller i alla fall något 

som pojkar tränas i, förstärker och legitimerar respondenternas chefskap och indirekt under-

känner det kvinnor som chefer. 

Att kvinnor motiveras genom att stå för något annat, kan tolkas som att män omedvetet nor-

merar sitt eget ledarskap. Genom att benämna kvinnor som annorlunda behöver inte heller 

normen, den manliga chefen, varken ifrågasättas eller synliggöras.115 Kanter visar på att när 

chefskapet beskrivs i vaga och neutrala termer, så finns mannen som norm inbyggt i själva 

chefskapet. Detta gör att bilden av den ideala chefen indirekt beskrivs som en man. Hon för-

klarar det med att detta med att en chef som är en kvinna, beskrivs som en kvinnlig chef, hon 

blir avvikande gentemot mannen.116 Detta bekräftas av respondenterna genom det sätt de talar 

om sina kvinnliga chefer.  
                                                                 
114 Morgan 1992:128 
115 Wahl i S-E. Sjöstrand, J. Sandberg och M. Tyrstrup (red), 1999:133 
116 Kanter 1993: 61 
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Ett annat sätt att visa på hur mannen som norm tar sig uttryck är, enligt Wahl, när män poäng-

terar att kvinnor har för lite auktoritet och använder detta som förklaring till varför det finns få 

kvinnliga chefer. Samtidigt riktar män, såsom våra respondenter, kritik mot kvinnor som är 

för tuffa, stenhårda och ”bitchiga”. De är alltså fel oavsett beteende.117 Detta visar hur manliga 

chefer har tolkningsföreträde för hur kvinnors beteende uppfattas, därför kan kvinnor aldrig 

uppföra sig rätt.  

 

                                                                 
117 Wahl stim s135 
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Slutsatser: 

Vårt syfte med uppsatsen är att belysa hur synen på ledarskap kopplas samman med män och 

maskulinitet, och att utifrån detta undersöka hur föreställningar kring det egna ledarskapet 

konstrueras när män har eller har haft kvinnor som chef. I denna avslutande del av uppsatsen 

vill vi återknyta till uppsatsens syfte och besvara våra frågeställningar.  

 

Hur ser mäns föreställningar om sitt eget ledarskap ut? 

 

När vi undersökt vad respondenterna anser vara en perfekt chef, har de pratat om egenskaper 

såsom att vara positiv, visionär och målinriktad och vikten av att ha dessa egenskaper som 

chef. Att ha dessa egenskaper ger cheferna en social acceptans. Det vill säga makt uppåt i 

organisationen och makt nedåt mot medarbetarna som ger dem möjlighet att påverka och full-

följa sitt arbete. Det har också visat sig chefskap innebär att vara synlig. Denna synlighet mås-

te dock skiljas mellan män och kvinnor som chefer. För män innebär denna synlighet att de 

blir förebilder och åtnjuter respekt och blir en del av en hegemonisk manlighet som andra män 

mäter sig emot. Kvinnor å andra sidan blir synliga som avvikande mot normen. Alltså män 

blir synliga som chefer och förebilder, kvinnor blir synliga i egenskap av kön. Betydelsen av 

detta blir att männen blir normerande, vilket ger dem rätten att legitimera, återskapa och be-

stämma vad som är en bra chef. Detta leder till att mäns könstillhörighet försvinner och che-

fen blir könsneutral trots att föreställningar om chefen är kopplad till manlighet.  

När vi tittat på motbilder måste de ses som att de hotar och därmed förstärker idealet. Med 

motbilder menar vi i denna kontext chefer som har enligt våra respondenter, egenskaper som 

gör dem till dåliga chefer. Även kvinnor kan ses falla under denna kategori. Detta visas ge-

nom männens tal om att kvinnorna inte når upp till idealchefens egenskaper. I det praktiska 

chefskapet, hur man gör som chef, ser vi en förstärkning av idealbilden. Återigen visar sig 

vikten av social acceptans exempelvis för att kunna uppfattas som en bra beslutsfattare.  

 

I skapandet av idealbilden är också familjen en viktig del. I och med att männen pratar om 

och poängterar fruar och barns betydelse, kan vi även se att idealchefen är en heterosexuell 
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familjefar vilket passar in i Connells beskrivning kring en av grunderna till den hegemoniska 

manligheten.  

Även i pratet om rollerna har idealchefen framträtt. Respondenterna vittnar om att det är vik-

tigt med naturlig fallenhet och att chefskap är något man passar till. När de själva beskriver 

hur de blev chefer, att de handplockats etcetera, kan detta dels tolkas som att de bekräftar sig 

själva som bra chefer. Dels att de lever upp till idealbilden, om att chefskap har att göra med 

naturlig fallenhet. Också när respondenterna talar om kvinnor anser vi att detta kan ses som en 

bekräftelse av att de omedvetet gör sitt eget chefskap till normerande och legitimerande. Att 

männen inte tar lärdom av kvinnor som chefer visar att de inte mäter sig eller behöver förhålla 

sig till kvinnor som chefer. Kvinnorna förvandlas istället till kvinnliga chefer som får stå för 

något annorlunda. Föreställningar kring chefskap är kopplat till hur män ser på chefskap vil-

ket synliggörs i respondenternas berättelser kring kvinnor som chefer. De saknar tävlingsin-

stinkter och har svårare att ta beslut och att klara av den tuffa mentaliteten på chefsnivå. Sam-

tidigt anses kvinnor bli för tuffa och hårda när de blir chefer. Detta är motsägelsefullt och vi-

sar just på hur män har tolkningsföreträde i skapande av chefsidealet.  

 

Är ledarskap en del av en maskulin identitet? 

 

Vi har visat att våra respondenter, genom att framställa chefskapet som något naturligt och till 

viss del medfött, på många sätt sammankopplar chefsrollen med identiteten. Viljan att be-

stämma till exempel, är något som respondenterna känner kommer till uttryck även utanför 

arbetsplatsen. Att de ibland agerar chef i privata relationer ses av vissa som något de gör 

omedvetet och som de måste kontrollera sig för att inte göra för ofta. Att yrkesrollen fungerar 

som en av grunderna främst i den maskulina genusprocessen är något som Morgan genom sin 

forskning påpekat, och vi tycker att vår undersökning kan ses stödja detta resonemang. Detta 

visar sig bland annat i att det är viktigt att vara samma person både på arbetet och hemma. Att 

viljan att bestämma är något som är medfött eller tillhör en del av respondenternas identitet, 

betyder att chefsrollen är något som vissa passar för men andra inte. Chefsrollen är visserligen 

något som du till viss del kan lära dig men den största delen är ändå medfödd. Som vi visat på 

tidigare, framkommer det i männens tal, om kvinnor som chefer, att kvinnor kanske saknar en 

naturlig fallenhet som har att göra med medfödda egenskaper, men också med uppväxten. 

Detta tal blir resultatet av att män är de som är normskapande kring chefskap. Inte heller alla 

män ses ha de rätta förutsättningarna, detta berättar respondenterna i talet om dåliga chefer. 
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Men till varför vissa män blir dåliga chefer ges förklaringar som dåliga organisatoriska förut-

sättningar eller att männen har haft fel förebilder.   

 

I talet om hur respondenterna blev chefer, framkommer att det är viktigt att de inte själva sök-

te eller strävade efter chefsrollen, chefsjobbet var något de halkade in på, blev utvalda till. 

Dels styrker detta chefsrollen som något man har en naturlig fallenhet för. Dels legitimerar det 

respondenternas rätt till chefspositionen samt bekräftar respondenternas syn på sig själva som 

bra chefer. Detta måste också ses utifrån att det i chefsrollen finns ett symbolvärde. Att re-

spondenterna inte vill berätta att de är chefer utanför arbetsplatsen, för att de tycker det är 

skrytsamt, visar på en medvetenhet om rollens symbolvärde. Symbolvärdet borde rimligen 

inverka på respondenternas självkänsla och ge dem en viss auktoritet. Detta i hur andra ser på 

dem och hur de ser på sig själva. Vissa positioner kan ses utifrån att de i samhället ger en 

människa status, respekt och makt, något som skulle kunna inverka på hur man ser på sig 

själv och skapar sin identitet. 

 

Alla ovanstående kopplingar mellan maskulin identitet och chefskap ska också tolkas utifrån 

ett större sammanhang där genusordningar ses som interagerande mellan organisationer, sam-

hället och individer.  

 

Förändras synen på det egna ledarskapet och i förlängningen på maskuliniteten när 

män har kvinnor som chefer? 

 

Synen på ledarskap, och därmed kopplingen till maskulinitet, har hos våra respondenter, inte 

förändrats. Detta kan delvis förklaras utifrån att männen inte jämför sig med kvinnor, en kon-

sekvens som kan ses bero på det homosociala samspelet. Detta bör också förstås utifrån den 

makt, som de som, definierar normen innehar. Att vara den som tillhör normen innebär mak-

ten att vara blind inför sin egen maktposition. Även detta att männen självmant utan vår upp-

maning diskuterar skillnader mellan kvinnor och män, och berättar om hur de flesta kvinnor 

saknar någon ledaregenskap, eller att de måste anstränga sig mer, visar enligt oss hur hårt 

sammankopplad chefsrollen är med mannen. Dessutom kan det visa på att män inte kan sätta 

sitt eget kön i samband med tillgången till makt. 
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Att männen lättare talar om kvinnor och har svårare att tala om män och att de inte visar på 

någon förändring, detta trots att kvinnorna är så synliga, förstärker enligt oss, kopplingen mel-

lan maskulinitet och ledarskap samt legitimeringen av denna koppling. 

Eller ska talet om skillnader tolkas utifrån att detta är respondenternas sätt att förhålla sig till 

kvinnor som chefer, eller kanske snarare det att de inte behöva förhålla sig till dem? Genom 

att göra kvinnor till något annorlunda behöver kvinnor som chefer inte utmana männen som 

chefer, varken i form av idealbild eller i kopplingen mellan maskulinitet och ledarskap. Efter-

som vi anser att organisationer, samhälle och individer påverkar varandra, skulle kanske ett 

utmanade av kopplingen mellan ledarskap och manlighet, inom organisationer, inte bara ut-

mana denna koppling, utan även utmana den övriga synen på maskulinitet inom genusord-

ningen.  

 

Vilka nya idéer om ledarskap uppstår i denna situation? 

 

I talet om lärdomar av kvinnor som chefer berättar respondenterna att de lärt sig handfasta 

saker såsom möteshållning och omplacering av personal. Men vi har inte kunna se att nya 

idéer, med andra ord nya idealbilder, om ledarskap har uppstått hos männen. Att kvinnor som 

chefer på något sätt förändrat dem ser det inte. Att kvinnor inte upplevs och ses som ett hot 

mot bilden av den ideala chefen, kan förstås utifrån den samhälliga genusordningen. Genus-

ordningens påverkan kan ses utifrån två olika perspektiv; För det första det homosociala sam-

spelet män emellan, detta att män jämför sig med andra män inte med kvinnor. För det andra 

att män och kvinnor i organisationer är synliga på olika sätt. Män är synliga i form av chefer, 

antingen som förebilder eller som motbilder, dåliga chefer. Medan kvinnor är synliga som 

kvinnliga chefer, alltså som kön. Detta att kvinnor är synliga som kvinnliga chefer gör också 

att de aldrig behöver upplevas som ett hot mot idealbilden, alltså normen.  
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Avslutande diskussion 

Vi vill i denna avslutande diskussion sätta vår undersökning i en vidare samhällelig kontext. 

Samt diskutera nya forskningsfrågor som väckts under undersökningens gång. Såsom de te-

man i vårt material, som på grund av att de kan ses falla utanför undersökningens syfte inte 

tagits upp men ändå förefaller intressanta.  

 

Undersökningen har visat hur maskulinitet och chefskap kopplas samman och att kvinnor som 

chefer görs till avvikande, kvinnliga chefer, och därför inte hotar kopplingen. Vi menar att 

detta resultat ska tolkas utifrån den överordnade genusordning, där män är överordnade kvin-

nor, som genomsyrar hela vårt samhälle. Både samhälle, organisationer och individer intera-

gerar, återskapar och legitimerar genusordningar på olika sätt. Att kvinnor som chefer inte 

kommer att utmana den genusordning inom Företaget, som innebär att chefskap är samman-

kopplat med män, kan inte isoleras ifrån den genusordning som råder i samhället. Inordnandet 

i genuspositioner sker överallt och i samspel med varandra, på olika samhällsnivåer och om vi 

vill bryta dessa måste vi fokusera på alla de platser där detta sker.  

 

Vårt urval av respondenter har bestått av en till ålder, etnicitet och sexualitet, relativt homo-

gen grupp män. Det kan så här i slutskedet av undersökningen vara intressant att ställa sig 

frågan vad som hade hänt om vi intervjuat män ur en mer heterogen grupp. Såsom män med 

annan etnicitet än svensk eller uttalat homosexuella, hade svaren sett annorlunda ut då? Hur 

hade deras berättelser ställt sig mot den hegemoniska bilden? Under intervjuernas gång har vi 

också många gånger, framförallt i relation till frågor om respondenternas syn på de två even-

tuella rollerna, slagits av tanken att det vore intressant att intervjua respondenternas fruar, 

sambos eller vänner och bekanta. Detta för att få ytterligare en dimension till talet om att age-

ra chef utanför arbetsplatsen och kopplingen mellan identitet och chefskap. 

Många av respondenterna har nämnt Företagets chefskurser när de talat om bilden av ideal-

chefen. På vilket sätt inverkar chefskurser i skapandet och normerandet av idealbilden? Hur 

ser idealbilden ut hos chefer som inte gått Företagets chefskurser, överensstämmer den, över-

ensstämmer den inte? Vad blir betydelsen av detta?  
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Vi har uppmärksammat att teorier om ledarskap och genus ofta behandlar frågor kring rekry-

tering. Detta är något vi inte har gjort på grund av att det faller utanför vårt undersökningsom-

råde. Dock har vi i materialet sett uttalanden som stödjer rekryteringsförfaranden som dels 

homosociala och dels som återskapare av idealbilder.  

Alla respondenterna har uttryckt att de trott att intervjuerna skulle behandla ämnet hur män 

och kvinnors ledarskap skiljer sig åt. När vi istället fokuserade på dem som män och chefer, 

hamnade de i en ny situation och har därefter eventuellt börjat reflektera på ett nytt sätt över 

sin roll. Ett exempel på detta kan vara Mats kommentar kring att män inte på samma sätt som 

kvinnor har en grupptillhörighet.118 Det vore, efter denna vetskap, intressant att göra uppfölj-

ningsintervjuer med respondenterna. För respondenterna har våra frågor berört ämnen med för 

dem nya infallsvinklar. Det vore intressant att ge respondenterna tid att reflektera och låta de 

nyvunna perspektiven sjunka in, för att sedan återkomma och se om det skett en förändring i 

deras föreställningar.  

 

Att kvinnor som chefer görs till kvinnliga chefer och deras deltagande i organisationer moti-

veras med att de ses stå för ett annat perspektiv, bidra med nya egenskaper och erfarenheter. 

Gör att de får tillträdet via könet, samtidigt som deras kön underkänner dem som riktiga che-

fer. Detta resulterar i en motsägelse som gör att kvinnor aldrig kan delta i organisationer på 

samma villkor som män. För män innebär detta att deras tillträde till makt fås via könet men 

att denna koppling aldrig behöver ifrågasättas eller synas. 

En del av våra respondenter har uttryckt att de tror att deras arbetsplats hör till bland de bättre 

i Sverige, när det gäller jämställdhet och synen på kvinnor som chefer. De tror att det, som de 

uttrycker det, är betydligt sämre ställt på golvet. Detta tillsammans med att respondenterna 

säger att de är övertygade om att problemet, som de ser det att färre kvinnor än män är chefer, 

är något som kommer att växa bort med generationer. Att tro att problem med jämställdhet 

ska växa bort med kommande generationers intåg på arbetsmarknaden, eller att tro att jäm-

ställdhet har något att göra med enbart utbildning, är att bortse ifrån genusordningar och dess 

koppling till hur makt påverkar organisationer.119 En vanligt förekommande kliché som Nils-

son menar bär upp den hegemoniska maskuliniteten, är uppfattningen att vita medelklassmän 

är mindre sexistiska än män ifrån arbetarklassen. Detta beror på den svårighet eller ovilja som 

finns att skilja mellan institutionell och individuell makt. Medelklassmännens, där chefer in-
                                                                 
118 Se sidan 47-48 
119 SOU 2003:16:125  
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räknas, mer abstrakta och kamouflerade maktutövning är inte lika uppenbar som arbetar-

klassmännens individuella och mer direkta, men mindre effektiva, maktutövning.120  

 

Vi har i uppsatsen velat visa på hur viktigt det är att fokus hamnar på männen och varför män 

är överrepresenterade som chefer. Genom att visa på kopplingen mellan män och chefskap har 

vi synliggjort hur mannen är norm. Vi har också visat på hur de som har normen tillskrivs 

rätten att återskapa och legitimera denna norm. Att se kopplingen mellan institutionell och 

individuell makt samt att belysa och ifrågasätta hur män får tillträde till chefspositioner via 

deras kön menar vi är viktigt för att nå en ökad jämställdhet bland chefer i organisationer. 

Vilket också i förlängningen kan komma att få verkningar i samhället i stort. 

                                                                 
120 Nilson 1999:16 
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Bilagor 

Intervjuguiden 

Bakgrund 

Här har vi frågat om utbildning och arbete. 

Hur länge har du arbetat för företaget?  

Chefsutbildning? Nuvarande befattning? Hur många anställda?  

Hur blev du chef? Är det något du alltid eftersträvat?  

 

Synen på arbete 

Hur viktigt är jobbet för dig?  

Jobbar du för mycket, för lite? Tänker du för mycket, för lite på jobbet även när du gått hem 

för dagen? 

 

Den egna chefsrollen 

Hur mycket reflekterar du över din roll som chef? 

Vad anser du vara din bästa egenskap som chef? 

Hur påverkar din yrkesroll dig utanför arbetet? Såsom i sociala relationer eller i mötet med 

nya människor. 

Skulle du säga att du har två roller, en som chef och en som privat person? 

 

Vad är en perfekt chef – fantombilden 

Vad är en perfekt chef? 
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Vad skiljer en bra chef från en dålig? 

Är ledarskap en medfödd egenskap eller något man kan lära sig? 

 

Chefsroll i förändring? 

Kände du att du förändrade ditt sätt att vara chef när du arbetar/arbetat med kvinnor som che-

fer? 

Blir det en annan stil atmosfär, attityd, på arbetsplatser med både kvinnor och män? 


