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Förord 
 

Att skriva uppsats är tydligen svårt, det var det vi fått höra sedan tidigare. Och visst har det 

varit svårt. Vi har snubblat igenom otaliga teorier och brottats med begreppsdefinitioner. Men 

vi har också fått möjligheten att vidga våra vyer inom nya kunskapsfält och ifrågasätta vad vi 

trodde att vi visste om verkligheten. Och så en fika då och då.  

 

Att en text kunnat se ut på så många sätt under en arbetsprocess är något vi inte visste var 

möjligt. Vi har formulerat om våra omformuleringar och varje kommatecken har vägts på 

guldvåg. Förhoppningsvis är texten trevlig att läsa också!    

 

Kurskamrater, vänner och familj har gett oss insiktsfull feedback under resans gång, vi tackar 

för det. Slutligen vill vi tacka vår handledare Karin Winroth som trott på vår idé och ständigt 

motiverat oss att utmana oss själva. 

 

 

Anna Fahlén och Lisa Modin 

Södertörns Högskola, maj 2013 

 

  



 

 

Sammanfattning 
 

Denna studie behandlar framställningen av ledare i ledarskapstidskrifter. Studien utgår från 

ledarbegreppet som en social konstruktion och syftar till att synliggöra vad som ingår i den 

bild som framställs. Med avseende på ledarbegreppet bidrar framställningen av ledare i media 

till att skapa föreställningar om vem som kan vara ledare och hur ledare bör vara. 

 

Studien avgränsar sig till ledarskapstidskriften Chef. Denna tidskrift har valts genom ett 

subjektivt urval. Metoden för denna studie är en innehållsanalys samt textanalys av 

tidskriftens innehåll i form av texter och bilder. 

 

Resultatet av denna studie visar att den framställda bilden är relativt snäv. Bilden visar upp få 

yngre ledare samt ytterst få ledare av någon annan etnicitet än Europeisk och 

Nordamerikansk. Fördelningen mellan ledare av manligt och kvinnligt kön är relativt jämn 

under åldern 45 år. Ledare över 45 år är enligt bilden oftare män än kvinnor. Ledarrollen 

framställs även som problematisk att kombinera med familjeliv och barn för ledare av 

kvinnligt kön, men inte för ledare av manligt kön. 

 

En ledare önskas också ha goda egenskaper inom ett antal olika områden, exempelvis 

kommunikation, personliga egenskaper samt handlingskraft och eftertänksamhet. Mycket 

ryms inom varje område och vissa önskade egenskaper står i direkt konflikt med varandra. En 

ledare önskas med andra ord vara allsidig. 

 

Utöver det förväntas ledare inte ha ett uttalat intresse för ledarskap. Ledare förväntas heller 

inte vara öppna med sitt privatliv varken i offentligheten eller bland medarbetare. Slutligen 

visar bilden att ledare oftast är verksamma inom stora statliga organisationer eller media. 

Ledare inom exempelvis tillverkningsindustri får inte utrymme i tidskriften och ingår alltså 

inte i bilden. 

 

Den snäva representationen i framställningen av ledare medför att det för vissa personer 

saknas förebilder i tidskriften. Detta är en del av det som påverkar hur de upplever sina 

möjligheter att bli ledare vilket utgör ett problem för mångfalden inom yrkesgruppen. 

 

Nyckelord: ledare, media, representation, social konstruktion, förebilder, identitet 
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Inledning 

Förebilder och representation 

 

Yellow man in Timbuktu 

Colour for both me and you 

Kung Fu Fighting 

Dancing queen 

Tribal Spaceman  

And all that’s in between 

Colours of the world  

Spice up your life 

 

Så sjöng Spice Girls i sin jättehit ”Spice Up Your Life”.
1
 I en tid då pop-världen tedde sig 

relativt homogen stack gruppen ut med sina fem färgstarka personligheter. Spice-tjejerna 

marknadsfördes som individer och blev tilldelade ett varsitt signum; Sporty, Posh, Ginger, 

Baby och Scary-Spice. Det är inte Spice Girls musikaliska förmågor som gruppen brukar 

omtalas för, utan istället läggs fokus på just den breda representationen bland gruppens 

medlemmar. Speciellt Spice Girls yngre fans uppskattade att kunna känna igen sig själva i 

pop-artisterna, att ha coola förebilder som gick att identifiera sig med. Gruppens 

sammansättning visade att en kunde se ut och vara på olika sätt och ändå vara en 

framgångsrik popstjärna.
2
 

 

Denna studie behandlar ämnena representation, mångfald och identifikation, men inte hos 

förebilder inom pop-världen utan förebilder inom arbetslivet. 

Bakgrund 

Varje dag exponeras människan för många olika typer av media. Tidningar, TV, radio och 

sociala medier spelar en naturlig roll i vardagen. Genom media tar människor del av bilder av 

samhället och av andra människor i olika typer av roller. På så vis påverkar media hur 

människor definierar, förstår och värderar sin verklighet (Gripsrud, 2002). 

 

                                                 

 
1
 Lyrics, http://www.lyrics.com/spice-up-your-life-lyrics-spice-girls.html 

2
 The F-word, http://www.thefword.org.uk/reviews/2006/05/the_spice_girls_1 
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Många olika grupper inom samhället, exempelvis män, kvinnor, åldersgrupper och olika 

etniska grupper, ställer krav på hur de representeras inom media. Det är alltså viktigt hur 

media framställer verkligheten för de som själva blir framställda. Detta beror på att 

framställningen i sig kan uppfattas som en för-givet-tagen verklighet. Exempelvis om en 

person som tillhör en viss grupp framställs med en viss egenskap, kan egenskapen bli att ses 

som giltig för samtliga inom gruppen. Då blir den enskilda individen uppfattad som 

representant för hela gruppen (Gripsrud, 2002). Framställningen definierar och konstruerar på 

så vis en bild av gruppen och dess egenskaper (Fairhurst & Grant, 2010). Representanter i 

media ses ofta som förebilder av andra gruppmedlemmar, vilket gör att gruppmedlemmarna 

identifierar sig med representanterna (Gripsrud, 2002). 

 

En grupp personer som ofta figurerar i media är ledare
3
 inom arbetslivet. Mångfalden bland 

de som ingår i denna grupp håller långsamt på att breddas. Jämställdheten inom 

chefspositioner utvecklas sakta, då andelen ledare av kvinnligt kön har gått från 27% till strax 

under 30% från 1985 till 2007.
4
 En annan relevant aspekt är Sveriges ökade mångfald 

avseende etniciteter. Antalet utrikes födda i Sverige ökar för varje år (SCB, 2011). Utav 

Sveriges ledare är totalt 20% födda utomlands alternativt har minst en förälder som är född 

utomlands. Sveriges ledare har medelåldern 45 år (Ledarna, 2012). 

 

Problematisering 

Det finns idag ett antal olika tidskrifter som fokuserar på ledarskap och rollen som ledare. De 

handlar om ledare, och de läses av personer som är ledare eller är intresserade av ledarskap. 

Här finns alltså ett exempel på en grupp, ledare, som blir framställda i en typ av media. I 

framställningen definieras och konstrueras en bild av vilka som tillhör denna grupp och vilka 

egenskaper de har (Fairhurst & Grant, 2010). Samtidigt konstrueras en bild av vilka som inte 

tillhör denna grupp. Med andra ord kan framställningen ses som ett svar på frågor som, vem 

kan vara ledare? Vem kan inte vara ledare? Vilka egenskaper har en ledare, och vilka 

egenskaper bör en ledare ha? 

                                                 

 
3
 I denna studie betraktas begreppen ledare och chef som synonymer, och ledare är det begrepp som används rent 

praktiskt. Se ”Ledare och chef” i teorikapitlet för en utförligare redogörelse. 
4
 Näringslivets ekonomifakta,  http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2009/Oktober/Kvinnliga-chefer-i-

Sverige---da-nu-och-i-framtiden/ 
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Hur den konstruerade bilden ser ut och vem som finns representerad i denna bild blir därför 

betydelsefull för gruppen ledare och ledarskapsintresserade. Den övergripande frågan om 

vilka grupper av ledare som representeras i ledarskapstidskrifter och vilka egenskaper de 

tillskrivs är både viktig och intressant. 

Frågeställning 

Vilken bild av ledare framställs i tidskrifter om ledarskap? 

Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera framställningen av ledare i en ledarskapstidskrift. 

Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att undersöka ett antal nummer av en ledarskapstidskrift. Den 

tidskrift som har valts är tidningen Chef.  
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Metod 

Metodval 

För att studien på ett heltäckande sätt ska beskriva hur ledare framställs har två 

kompletterande angreppsätt valts. Det ena är en innehållsanalys som kommer att kvantifiera 

innehållet i de fotografier som ingår i tidskriften. Det andra är en textanalys som kommer att 

kartlägga vilka egenskaper ledare tillskrivs samt huruvida dessa egenskaper värderas positivt 

eller negativt. 

 

Innehållsanalys 

En innehållsanalys är en kvalitativ metod som “syftar till att kvantifiera ett innehåll utifrån 

kategorier som bestäms i förväg” (Bryman, Bell, 2003). I utförandet av metoden undersöks 

det empiriska materialet utifrån en förutbestämd kodningsmall med kategorier. Enligt mallen 

registreras hur frekvent olika kategorier förekommer (Silverman, 2006). 

 

Denna studie syftar till att ta reda på vilken bild som framställs av ledare i en tidskrift, och 

därför är det relevant att undersöka förekomsten av olika demografiska faktorer. Tre sådana 

faktorer är kön, etnicitet och ålder. Därför utgör dessa faktorer grunden för kodningsmallen. 

Studien kommer att undersöka hur frekvent olika personer inom faktorerna förekommer i de 

fotografier som finns i tidskriften. 

 

Dessa demografiska faktorer spelar en stor roll för individers identitet och identifikation. En 

viktig del av detta är det visuella intryck som är kopplat till faktorerna. Enligt forskaren Linda 

Martín Alcoff, verksam vid the City University of New York, bör studier om representation 

av olika grupper därför ta hänsyn till just den visuella aspekten (Martín Alcoff, 2006).  

 

Race and gender are forms of social identity that share at least two features: they are fundamental rather 

than peripheral to the self – unlike, for example, one´s identity as a Celtics fan or a Democrat – and they 

operate through visual markers on the body. 

(Martín Alcoff, 2006.) 

 

Martín Alcoff nämner även att när visuella intryck används för att identifiera demografiska 

faktorer kan vissa faktorer uppfattas fel. Detta innebär exempelvis att vissa personers ålder 

kan ha uppfattats fel i jämförelse med deras faktiska ålder. Denna studie syftar dock till att 

kartlägga den bild som framställs, i motsats till att ta fram statistik på ledares faktiska ålder, 
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etnicitet och kön. Det visuella intrycket av de fotograferade personernas ålder är den ålder 

som framställs i tidskriften. Om en fotograferad person ser äldre eller yngre ut än personens 

faktiska ålder, är det fortfarande det visuella intrycket av åldern som kommuniceras till 

läsaren. Därför är det viktigt att innehållsanalysen av fotografierna utgår ifrån just det visuella 

intrycket av de olika demografiska kategorierna. 

 

De demografiska faktorerna definieras därför i denna studie utifrån det visuella intryck som 

syns i fotografierna. För faktorn kön definieras man som en person som i fotografiet uppfattas 

ha ett biologiskt manligt kön och kvinna som en person som uppfattas ha ett biologiskt 

kvinnligt kön. Kategorin framgår ej har registrerats vid de tillfällen då en persons kön inte 

kunde avgöras i fotografiet. För faktorn ålder har personerna i fotografierna registrerats i det 

åldersintervall de ser ut att tillhöra. 

 

För faktorn etnicitet har undersökningsledarna fört utförliga diskussioner kring lämpliga 

definitioner av begreppet. Enligt Nationalencyklopedin (NE) är etnicitet ett svårt begrepp som 

används olika i olika situationer. En sådan definition som NE presenterar är att etnicitet 

betyder ”tillhörighet till ett visst folk eller en viss etnisk grupp”.
5
 Etnisk grupp definieras i sin 

tur av NE som ”namngiven grupp av människor med myter om ett gemensamt ursprung”.
6
 

För att komplicera saken ytterligare ska faktorn etnicitet i denna uppsats undersökas utifrån 

visuella markörer. 

 

Därför avser begreppet etnicitet i denna uppsats det geografiska område där en person 

uppfattas ha sitt ursprung. Detta har i sin tur i huvudsak baserats på visuella markörer så som 

personernas hudfärg samt ansiktsdrag. Dessa visuella markörer spelar som tidigare nämnt en 

central roll för hur individer förhåller sig till och identifierar sig med sin etnicitet (Martín 

Alcoff, 2006). Etnicitet har alltså observerats på detta sätt i syfte att undersöka mångfalden i 

representation i tidskriften. 

 

I tabell 1 presenteras kodningsmallen för registreringen av dessa olika kategorier. 

 

  

                                                 

 
5
 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/enkel/etnicitet 

6
 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/etnisk-grupp 
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Tabell 1. Kodningsmall 

 

Kön 

a) Man 

b) Kvinna 

c) Framgår ej 

Ålder,    

(år) 

a) under 25 

b) 25-35 

c) 36-45 

d) 46-55 

f) över 55 

Etnicitet 
Registreras efter 

förekomst 

 

 

Textanalys 

Begreppet textanalys är etablerat inom ett flertal olika fält och kan användas för att beskriva 

en mängd olika sätt att granska text. Därför redogörs nedan för exempel på vad begreppet kan 

avse, samt hur begreppet definieras i just denna studie. Här kommer textanalysen främst att 

fokusera på att kartlägga egenskaper och hur de värderas, med inslag av etnografisk 

textanalys. 

 

En förutsättning för denna typ av textanalys är att text inte betraktas som något som avbildar 

verkligheten, utan som något som medverkar till att konstruera verkligheten. Begrepps 

betydelser och underliggande innebörder produceras i olika former av framställning (Fairhurst 

& Grant, 2010). Textanalys strävar i detta sammanhang efter att analysera vilka element som 

ingår i texten och vilka roller de spelar i att definiera och befästa hur saker “är” (Silverman, 
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2006). En utförligare redogörelse för sociala konstruktioner och språkets roll i detta återfinns i 

teorikapitlet under rubriken ”Språk och sociala konstruktioner”. 

 

Ett sätt att analysera vad som etableras som norm och avvikande i en text är att kartlägga så 

kallade kontraststrukturer (Smith, 1978). Det innebär att en identifierar tillfällen i en text där 

en viss företeelse sätts i kontrast mot en annan. Den ena av företeelserna framställs som norm, 

den andra som avvikande, och på så vis har texten konstruerat företeelserna som antingen det 

ena eller det andra. Texten framställer en bild av vad som är normen och inte. Syftet med att 

identifiera kontraststrukturerna, är att räkna förekomsten av dem och på så vis kvantifiera och 

kartlägga den konstruerade bilden. 

 

I denna textanalys kommer inte endast strukturer skapade av kontrast att identifieras. Utöver 

detta kommer analysen att kartlägga dels vilka egenskaper som ledare tillskrivs, och dels 

huruvida de framställs som positiva eller negativa i texten. Analysen behandlar alltså 

frekvensen och värderingen av ledaregenskaper i tidskriften. Att undersöka hur egenskaperna 

värderas är ett sätt att belysa den bild av ledare som tidskriften konstruerar. De egenskaper 

som värderas positivt blir att utgöra en konstruerad norm för hur ledare bör vara och 

därigenom vilka egenskaper som är önskade, medan negativt värderade egenskaper blir 

definierade som oönskade. Samtliga egenskaper utgör den konstruerade bilden av hur en 

ledare kan vara. 

 

Etnografiska inslag 

Etnografisk textanalys lägger extra stor vikt vid synen på texter som konstruerande, snarare än 

beskrivande. Inom detta område finns ett antal frågor som kan ses som centrala. I denna 

studie kommer två av dessa frågor att ställas mot texten. 

 

- Vad inkluderas i texten? 

- Vad utelämnas? (Silverman, 2006). 

 

Dessa frågor belyser ytterligare hur texten konstruerar bilden av ledare. De aspekter och 

teman som inkluderas blir en del av den bild som konstrueras av ledare och framställs därmed 

som relevant för deras roll som ledare. Aspekter och teman som utelämnas blir inte en del av 

den konstruerade bilden. Dessa teman kommer även att analyseras utifrån hur de sätts i 

kontrast i varandra, och vilka normer och värderingar dessa strukturer medför. 
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Metodernas lämplighet 

De två metoderna innehållsanalys och textanalys har alltså valts som kompletterande 

angreppssätt. Både det visuella intrycket i tidskriftens fotografier och den bild som förmedlas 

genom text kommer att undersökas för att kartlägga hela den konstruerade bilden. 

 

Innehållsanalys anses vara en objektiv metod då kategorierna för kodning är förutbestämda 

och forskaren därmed kan förhålla sig neutralt till dem vid analysen (Bryman, Bell, 2003). I 

denna studie stärks också metodens lämplighet av att det visuella intrycket som studeras är en 

central del av den bild som framställs. Textanalysen kommer att utöka bilden med data som 

beskriver dels vilka egenskaper ledare har, och dels vilka normer som gäller för hur en ledare 

bör vara. Detta ger alltså en bred, kompletterande bild av tidskriftens innehåll i form av både 

text och bild. 

Urval 

I detta avsnitt diskuteras urvalet för denna studie. Först förklaras urvalstypen och valet av den 

tidskrift som studeras. Sedan specificeras de utvalda delarna i denna tidskrift med 

motiveringar för varför dessa är relevanta att studera. 

Subjektivt urval 

Undersökningsmaterialet för denna studie har valts ut genom ett subjektivt urval och utgörs 

av ett antal nummer av tidskriften Chef. Ett subjektivt urval innebär att lämpligt material 

handplockas för undersökningen. Det skiljer sig från ett bekvämlighetsurval där materialet 

väljs ut baserat på tillgänglighet och inte lämplighet (Denscombe, 2012). I urvalsprocessen 

granskades innehållet på Chefs hemsida samt ett exemplar av tidskriften översiktligt. 

Chef som undersökningsmaterial 

Chef är en ledarskapstidskrift som utkommer med elva nummer per år och som ges ut av 

chefsorganisationen Ledarna. Varje månad når Chef ut till 150 000 personer som arbetar i 

beslutsfattande positioner.
 7

 Detta kan jämföras med ledarskapstidskrifterna Chefstidningen, 

Position och Civilekonomen som når ut till 24 000
8
, 55 000

9
, respektive 42 000

10
 läsare. I 

jämförelse med dessa andra, liknande ledarskapstidskrifter når Chef alltså ut till betydligt fler 

                                                 

 
7
 Chef.se,  http://chef.se/om-chef/ 

8
 Chefstidningen.se, http://www.chefstidningen.se/annonsera4bdec9f045491 

9
 Kollega.se, http://www.kollega.se/index.cfm?n=72 

10
 Civilekonomen.se, http://www.civilekonomen.se/information/om-oss 
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läsare. Detta gör att fler personer påverkas av tidskriften Chefs innehåll och hur det framställs. 

Samtliga av de tidskrifter som nämnts ges även ut av ett fackförbund. Chef liknar på så vis 

andra ledarskapstidskrifter och kan därför sägas vara representativ för dessa. Framställningen 

i tidskriften Chef skulle således kunna ses som en indikation på hur bilden ser ut generellt 

inom ledarskapstidskrifter. 

 

Det är alltså tidskriften Chefs stora läsarkrets och dess likheter med andra 

ledarskapstidskrifter som gjort att den bedömts som lämpligt undersökningsmaterial för denna 

studie. 

Undersökningsmaterialets omfattning 

Samtliga elva nummer från utgivningsåret 2012 utgör studiens empiriska material. I dessa har 

samtliga fotografier samt två längre reportage per nummer valts ut. Material som inte 

omfattas i undersökningen är annonser, bilagor och bilder som är tecknade illustrationer. 

Även suddiga fotografier där motivet ej går att urskilja bortses från. 

 

Denna omfattning på undersökningsmaterial bedömdes utgöra ett tillräckligt underlag för att 

kunna täcka in den bild som framställs i tidskriften. Utgivningsåret 2012 valdes då det är det 

mest aktuella, komplett utgivna årsupplagan av tidskriften. Aktualiteten i materialet bedömdes 

som viktig, då denna undersökning eftersträvar att identifiera den bild av ledare som 

framställs för de som tar del av tidskriften idag.  

Om de utvalda avsnitten 

Studiens innehållsanalys behandlar som tidigare nämnt samtliga av de tydliga fotografier som 

förekommer i tidskriften. Studiens textanalys behandlar två av de större reportage som 

förekommer i varje nummer. Dessa avsnitt heter ”Personligt” och ”Chefstestet” och fokuserar 

på att porträttera ledare. I det första numret av tidskriften från utgivningsåret 2012 hette 

avsnittet ”Personligt” istället ”Intervjun”, och denna artikel har granskats för denna studie. 

 

Dessa reportage omfattar mellan 3-6 sidor och får ofta utrymme på tidningens omslag och i 

innehållsförteckningen. Notera att alla tidskriftens artiklar inte nämns i 

innehållsförteckningen. Avsnitten spelar med andra ord en framträdande roll bland 

tidskriftens artiklar. 
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Samtliga artiklar som studerats i denna studies textanalys presenteras i följande tabeller. 

 

Tabell 2.  Ledare porträtterade i avsnittet Personligt 

Nr Namn Sysselsättning Kön Ålder 

1 Jan Scherman Tidigare VD, TV4-gruppen Man 63 

2 Emy Blixt Huvudägare, modeföretaget Swedish Hasbeens Kvinna 40 

3 Annichen Kringstad Kommunikationschef, Orienteringsförbundet Kvinna 51 

4 Kaj Stenman Styrelseordförande, Kommunikationsbyrån Publik Man 51 

5 Karin Götblad Tidigare Länspolismästare, Stockholm & Gotland Kvinna 56 

6 till 7 Anette Novak Tidigare chefredaktör, Norran Kvinna 45 

8 Lena Aplers VD, finansföretaget Collector Kvinna 61 

9 Johanna Fager Wettergren Enhetschef, Riksbanken Kvinna 39 

10 Margot Wallström Tidigare minister och aktuell med en bok Kvinna 59 

11 Håkan Litzell Äldreomsorgschef, Sundsvalls kommun Man 51 

12 Barbro Fridén Tidigare chef, Astrid Lindgrens barnsjukhus Kvinna 56 

 

Tabell 3. Ledare porträtterade i avsnittet Chefstestet 

Nr Namn Sysselsättning Kön Ålder 

1 Øysten Løseth Koncernchef, Vattenfall Man 53 

2 Casten Almqvist VD, TV4-gruppen Man 50 

3 Ingemar Hansson Generaldirektör, Skatteverket Man 60 

4 Filippa Reinfeldt Sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting Kvinna 44 

5 Ulrika Årehed Kågström Generalsekreterare, Röda Korset Kvinna 45 

6 till 7 Urban Bäckström VD, Svenskt Näringsliv Man 58 

8 Annie Lööf Ordförande i Centerpartiet samt Näringsminister Kvinna 29 

9 Frank Fiskers Koncernchef, KF samt VD, Coop Man 50 

10 Mats Årjes VD, Skistar Man 45 

11 Anna Ekström Generaldirektör, Skolverket Kvinna 54 

12 Jan Björklund 
Ordförande i Folkpartiet, Utbildningsminister samt 

vice statsminister 
Man 50 

 

Notera att tidskriften utkommer med elva nummer per år och att nummer 6 till 7 utgörs av en 

gemensam tidning. Det är alltså totalt elva nummer som studerats. Den sysselsättning som 

anges i tabellerna avser det jobb eller uppdrag som de porträtterade ledarna intervjuats i 

egenskap av. 

 

Avsnitten Personligt och Chefstestet porträtterar ledare på olika sätt. I Personligt intervjuas 

den porträtterade ledaren om sig själv. Artiklarna fokuserar ofta på något specifikt som den 
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porträtterade ledaren upplevt, exempelvis ett byte av jobb eller en motgång. Ett exempel är 

artikeln om Lena Aplers då hon intervjuas om hennes mans bortgång och hur hennes yrkesliv 

påverkats av detta. Här får alltså den porträtterade ledaren utrymme att beskriva sig själv och 

sina egenskaper. Även artikelns författare berättar om den intervjuade utifrån intrycket av 

mötet, och allmänna uppfattningar i de fall då den porträtterade är en känd person. Det är 

sammanfattningsvis ledaren själv, personen som intervjuar och allmänna uppfattningar som 

får utrymme i Personligt. 

 

I Chefstestet-artiklarna har ett tjugotal anonyma kollegor och underställda till den 

porträtterade ledaren intervjuats i syfte att göra en bedömning av ledaren. Den porträtterade 

ledaren ger själv ett kort svar till bedömningen, men får alltså mindre utrymme att själv välja 

vad som lyfts fram och inte än i avsnittet Personligt. Utifrån intervjuerna ger Chef de 

porträtterade ledarna ett betyg i form av poäng. Bedömningen av ledaregenskaper i denna 

studie har inte gjorts efter denna poängsättning, utan utifrån hur egenskaperna har beskrivits i 

texten. Här visas alltså bilden av ledaren i första hand utifrån vad ledarens kollegor och 

underställda har för uppfattning, utöver den som intervjuar samt allmänna uppfattningar. 

Ledaren själv har oerhört begränsat utrymme i Chefstestet. 

 

I båda dessa typer av artiklar tillskrivs de porträtterade ledarna olika egenskaper. Det beskrivs 

hur de porträtterade ledarna är, och i kontexten framgår egenskapens värdering. Egenskaperna 

tas upp av alla de olika personerna som får utrymme i någon av artiklarna - ledaren själv, 

ledarens kollegor, underställda, personen som intervjuar och även i de allmänna uppfattningar 

som redogörs för. Totalt sett skapar detta en bred bild med åsikter från många håll som visar 

vilka egenskaper en ledare bör och inte bör ha, hur en ledare bör och inte bör vara. 

Sammantaget ger alltså dessa utvalda artiklar en heltäckande bild av hur det framställs i 

tidskriften att en ledare ska vara. Därför bedömdes dessa två avsnitt som intressanta och 

relevanta för denna studie.  

Genomförande 

Införskaffande av tidskriften 

Redaktionen för tidskriften Chef kontaktades via telefon. Syftet med studien förklarades och 

de tillfrågades om de kunde tillhandahålla tidningarna från 2012. Redaktionen var mycket 

positivt inställd och gick med på att tillhandahålla dessa. Tidningarna hämtades upp på deras 

redaktion. 
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Innehållsanalysen 

Samtliga fotografier i tidskriften räknades efter förekomst utifrån det förutbestämda kodnings-

schemat. Förekomsten registrerades i ett Excel-ark. En av undersökningsledarna räknade 

medan den andra undersökningsledaren registrerade. Frekvenserna kontrollräknades för varje 

nummer av tidskriften genom totalsummor av de registrerade observationerna.  

 

Observationerna kategoriserades för faktorerna ålder, kön och etnicitet enligt det 

förutbestämda kodningschemat. För kön gick majoriteten av personerna enkelt att 

kategorisera. Endast ett fåtal observationer placerades i kategorin ”framgår ej” då kön inte 

gick att avgöra. 

 

För faktorn ålder var förutsättningarna lite annorlunda. I vissa artiklar eller tillhörande text 

angavs vilken ålder personer i fotografierna faktiskt hade. Detta är något som även läsarens 

tar del av och bedömdes därför vara en del av den framställda bilden. Där faktisk ålder angetts 

har detta alltså använts. 

 

Ett fåtal av de fotograferade personerna var kända ledarprofiler, exempelvis före detta 

jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. För vissa av dessa angavs inte ålder men då de är 

kända namn hade undersökningsledarna kunskap om deras faktiska ålder. På grund av detta 

förutsattes att också läsaren skulle kunna ha en uppfattning om deras faktiska ålder. I även 

dessa fall registrerades alltså personens faktiska ålder. 

 

Även etnicitet avgjordes utifrån det visuella intrycket. Antalet olika etniciteter som 

registrerades var ytterst få, vilket underlättade kategoriseringen. Kategorierna har avgränsats 

till relativt stora geografiska områden då det inte ansågs rimligt att kategorisera etnicitet mer 

specifikt baserat på fotografier. 

Textanalysen 

Samtliga av de utvalda artiklarna lästes och alla egenskaper ledarna tillskrevs registrerades i 

ett Excel-ark. Egenskaperna kategoriserades sedan in i de större trender som framkom bland 

observationerna. Analys gjordes med stöd av data från den etnografiska delen av textanalysen. 

 

Värderingen av egenskapen avgjordes utifrån egenskapernas kontext och hur de beskrevs. Ett 

exempel på en sådan värdering är den för egenskapen ”tydlig” i Chefstestet-artikeln om Anna 
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Ekström. Där framgår det att Ekström är ”tydlig” då en medarbetare citeras med följande 

uttalande. 

 

”För oss är det ett positivt trendbrott med en generaldirektör som är så tydlig mot politikerna.” 

Chef nr 11, 2012 s. 75. 

 

Här är alltså tydligheten en "positiv" och därmed önskad ledaregenskap. I Chefstestet-artikeln 

om Ulrika Årehed Kågström, däremot, citeras en medarbetare med kommentaren 

 

”Vi är inte vana vid tydliga chefer”, säger en medarbetare. ”Tidigare generalsekreterare har varit 

ganska osynliga, så det kan bli lite oroligt eftersom Ulrika inte lindar in budskapet. Merparten av 

medarbetarna blir nervösa och lite rädda och kan ha svårt att hantera så raka besked.” 

Chef nr 5, 2012 s. 65. 

 

I detta fall ger alltså tydligheten konsekvenser som "oro"" och rädsla". Inga positiva effekter 

nämns. Därmed är tydligheten här värderad som oönskad. 

 

På så sätt har egenskapernas värdering avgjorts. I vissa fall framgick inte värderingen av 

egenskaperna, exempelvis egenskaper listade i en ingress utan kontext. Där har värderingen 

satts i kategorin ”framgår ej”. I de allra flesta fall uppfattade undersökningsledarna 

värderingen av egenskaperna utifrån texten utan några oklarheter. 

 

Värt att notera är hur citat-tecken används i denna uppsats. Tidskriften Chef använder sig av 

citat-tecken för att citera de som intervjuats. Därför används citat-tecken vid de tillfällen då 

citat-tecken ingick i texten från tidskriften. Detta framgår i det sista exemplet ovan, där citat-

tecken används för att markera medarbetarens kommentar men inte hela citatet från tidskriften 

Chef. Att Chef citeras markeras istället av den speciella textformateringen för citat, vilken 

känns igen genom kursiv text och en något mindre fontstorlek. Undantag är då citat-tecken 

används i löpande text utan speciell formatering, då de som alltid markerar de citat ur den 

källa som sedan anges i parantes. 

 

 



14 

 

 

Tillförlitlighet 

Ett antal åtgärder har vidtagits för att säkra denna studies tillförlitlighet. 

 

De två valda metoderna, innehållsanalys och textanalys, ger kompletterande data som täcker 

in den bild som undersökningen avser studera. Metoden innehållsanalys kan även anses vara 

objektiv då de förutbestämda kategorierna i kodningen ger möjlighet att förhålla sig neutralt 

till materialet vid bearbetning. De tydliga kategorierna gör också att metoden är transparent 

och har goda förutsättningar för att replikeras i framtida studier. 

 

Insamling och bearbetning av data har gjorts noggrant och konsekvent. Båda 

undersökningsledarna har varit aktiva i de bedömningar och värderingar som gjorts och har 

därför kunnat uppmärksamma varandra på tvetydigheter och oklarheter. I alla bedömningar 

har undersökningsledarna strävat efter att förhålla sig neutralt och objektivt till datan samt att 

inte ha en förutbestämd uppfattning om vad materialet skulle kunna visa. 

 

Urvalet för studien är ett subjektivt urval där materialet valts ut efter en noggrann bedömning 

av lämpligheten. Undersökningsmaterialet kan alltså anses lämpligt för studiens syfte och 

omfattning, och kan anses besvara frågeställningen på ett trovärdigt sätt. 

 

Tillförlitligheten skulle kunna ifrågasättas med avseende på eventuell subjektivitet i vissa 

bedömningar. Exempelvis i bedömning av ålder i fotografier syftar studien förvisso till att 

undersöka vilken ålder personerna ser ut att ha, och inte deras faktiska ålder. Det är dock 

möjligt att andra undersökningsledare vid replikering av studien skulle kunna uppfatta 

personernas ålder annorlunda. För att motverka denna subjektivitet har undersökningsledarna 

av denna studie, som tidigare nämnt, eftersträvat noggrannhet i alla bedömningar. 
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Teori 
Som stöd för analysen kommer denna studie att behandla ett antal olika teorier. Teorikapitlet 

innehåller även begreppsdefinitioner. 

Ledare och chef 

I denna studie undersöks den konstruerade bilden av ledare. En diskussion har förts huruvida 

det är lämpligt att använda begreppet ledare eller begreppet chef i detta sammanhang. 

 

Diskussion kring skillnaden mellan dessa begrepp förs även av forskare inom området. En 

distinktion är att ledaren entusiasmerar och inspirerar följare medan chefen hanterar mer 

vardagliga rutiner och administrativa sysslor (Nahavandi, 2012). Nationalencyklopedin, å 

andra sidan, definierar ledare som ”person i högsta bestämmande ställning inom verksamhet, 

organisation e.d”
11

 och chef som ” person med (högsta) ledande funktion och i sista hand 

avgörande bestämmanderätt över ngn verksamhet som utövas av en grupp; vanl. om ledare av 

tjänstemannatyp”.
12

 

 

Den tidigare distinktionen skiljer begreppen åt i två olika definitioner. Den senare från 

Nationalencyklopedin definierar begreppen i princip synonymt och lägger fokus mer på 

beslutsfattande. Där ingår också begreppet ledare i definitionen av begreppet chef, vilket 

komplicerar frågan ytterligare. Det finns alltså ingen vedertagen distinktion mellan dessa två 

begrepp. 

 

I denna studie anses en eventuell distinktion mellan begreppen inte vara av speciellt stor 

betydelse för frågeställningen. Begreppen betraktas därför som synonymer och begreppet 

ledare har valts som det som används rent praktiskt. Studiens fokus ligger nämligen inte på att 

särskilja vilka av de porträtterade personerna som framställs som ledare eller chefer ur någon 

definition, utan hur de framställs ur ett bredare perspektiv. Med det menas att den framställda 

bilden undersöks utifrån andra faktorer än de om officiella titlar och tilldelade roller i denna 

studie. 

 

                                                 

 
11

 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/sve/ledare 
12

 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/sve/chef 
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Identitet som process 

I teorier om identitet ses inte alltid identiteten som något en individ ”har”, utan mer som en 

pågående process. Detta är en process som sker i möten och samspel med andra. I interaktion 

kan andra bekräfta individens uppfattning om sig själv, och därmed stärka individens identitet 

(Winroth, 1999). 

 

Identitet kan också beskrivas på två olika nivåer, nämligen kollektiv och individuell 

identitetsnivå. Kollektiv identitetsnivå handlar exempelvis om identiteten inom en profession 

eller en organisation. Individuell identitetsnivå handlar om individens egen identitet. Mellan 

dessa nivåer finns ingen rak gräns, utan nivåerna överlappar varandra. Exempelvis presenterar 

sig människor ofta genom att referera till grupper de tillhör (Winroth, 1999).  Detta tar sig 

uttryck i presentationer som: jag heter Klara, är student på Södertörns Högskola och spelar 

fotboll för DIF. På så vis används tillhörighet inom kollektiva identiteter för att beskriva även 

den individuella identiteten. 

 

Identifikation med kollektiva grupper kan beskrivas i termer av förebilder. Strävan efter att 

tillhöra en kollektiv grupp påverkar hur en individ vill se sig själv, och hur individen därför 

försöker vara. Detta kommer exempelvis till uttryck när en individ socialiseras in i en ny 

profession. Andra inom professionen fungerar då som förebilder. Vilka de är och hur de 

agerar kommunicerar hur en medlem i professionen förväntas vara. Individer som vill tillhöra 

en kollektiv grupp kan därmed påverkas att vara och agera därefter (Winroth, 1999). 

 

Förebilder och karriärval 

En studie av Buunk, Griffioen och Peiro har visat ett samband mellan identifikation med 

framgångsrika förebilder och motivation att själv sträva efter en lyckad karriär. Studien 

undersökte sistaårs-studenter och deras motivation inför klivet in i arbetslivet i relation till 

vilka typer av förebilder de hade. De exponerades för olika förebilder som just hade tagit sin 

examen och påbörjat sina karriärer. Dessa förebilder har alltså flera likheter med studenterna 

och detta ses i studien som en förutsättning för identifikation och jämförelse. En del av 

studenterna exponerades för en ”framgångsrik” förebild vars karriär börjat bra, medan de 

andra exponerades för en ”ej framgångsrik” förebild vars karriär var obefintlig (Buunk et al. 

2007). 
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Studiens resultat visade att studenterna identifierade sig med de olika förebilderna. De 

studenter som exponerades för en ”framgångsrik” förebild visade större motivation och 

inspiration inför sina egna karriärer. De studenter som exponerades för en ”ej framgångsrik” 

förebild visade mindre motivation och inspiration (Buunk et al. 2007). 

Språk och sociala konstruktioner 

I denna studie kommer vissa begrepp att analyseras som socialt konstruerade fenomen snarare 

än objektiva sanningar. Med konstruering menas att begrepps betydelser och underliggande 

innebörder produceras i olika former av framställning. När begrepp beskrivs och framställs så 

medverkar de till att skapa verkligheten snarare än att avbilda den. Med det menas att 

kommunikation och interaktion bidrar till att skapa en verklighet som tas för given (Fairhurst 

& Grant, 2010). 

 

Flera “verkligheter” existerar och strävar efter att uppnå legitimitet och trovärdighet som den 

“rätta”. Dessa parallella betydelser är vad som gör att konstrueringen av mening inte stannar 

upp vid en enkel definition. Istället konkurrerar de motsägelsefulla betydelserna om att bli 

generellt accepterade som den gällande, och det är detta som driver på de sociala processer 

där definitionerna skapas (Fairhurst & Grant, 2010). 

 

Språk spelar en fundamental roll inom social konstruktion. Många inom fältet arbetar efter 

synsättet att språk och uttryck i sig inte speglar verkligheten utan konstruerar den. En mening 

som “Vilket fint väder det är ute!” är inte en direkt beskrivning av en objektiv verklighet, utan 

en subjektiv värdering av det rådande vädret som fint. I kommunikationen skapas betydelsen 

av begreppet “fint väder” utifrån vilket väder begreppet används för att beskriva. Detta gör att 

kommunikation inte ses som en enkel sändning av ett tydligt budskap från person A till 

person B, utan som ett medium där konstruktion av underliggande betydelser äger rum. 

(Fairhurst & Grant, 2010). 

 

I denna studie kommer begreppen etnicitet, ålder och kön att betraktas som sociala 

konstruktioner. 

Media och representation 

Media diskuteras i vissa sammanhang i förhållande till begreppet representation. 

Representation inom media innebär att personer som figurerar i media blir att ses som 
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representanter för grupper de tillhör. Olika aspekter av framställningen, som egenskaper 

personerna tillskrivs och situationer personerna omnämns i, bidrar till att konstruera en bild av 

hur en sådan person är. Detta får två konsekvenser när individer tar del av media. Dels ger 

den framställda bilden en uppfattning om vem en person ska vara och inte vara för att tillhöra 

och kunna identifiera sig med den representerade gruppen. De personer som, utav den 

framställda bilden, bekräftas tillhöra gruppen får utöver det en uppfattning om hur de 

förväntas vara som gruppmedlemmar (Gripsrud, 2002). 

 

Media är också viktigt på grund av den roll dess budskap generellt sett kan spela. 

Konstruktioner av verkligheten som förmedlas i media bidrar till att skapa kollektiva 

föreställningar om hur verkligheten är. Den bild som media förmedlar av världen kan påverka 

hur människor definierar, förstår och värderar sin verklighet (Gripsrud, 2002). 

Teorisammanfattning 

I följande avsnitt kommer olika delar från teorikapitlet att sammanfattas och kopplas ihop 

inför analysen. 

 

Denna studie undersöker som tidigare nämnt den framställda bilden av ledare i 

ledarskapstidskrifter. Begreppet ledare används i denna studie som synonymt med begreppet 

chef, även om ledare är det begrepp som har valts ut för praktisk användning. 

 

Ledare kan ses som en grupp med en kollektiv identitet. Inom sådana grupper finns normer 

och föreställningar om vem som kan tillhöra gruppen, och hur gruppmedlemmar bör agera. 

Denna identitet skapas i interaktion och samspel mellan individer. Även individuell identitet 

är en del av en sådan process. Att tillhöra en grupp med en kollektiv identitet, blir också en 

del av den egna identiteten. Individer som strävar efter att tillhöra en viss grupp påverkas av 

de rådande föreställningar och förväntningar som finns inom gruppen. Dessa bidrar till att 

skapa individens uppfattning om sin egen identitet och hur de bör agera. 

 

Gruppen ledare framställs i olika typer av media. I framställningen skapas en bild av hur 

personer inom den gruppen är och bör vara. Med bild menas en socialt konstruerad bild 

utifrån vem som representeras och vilka egenskaper som presenteras som önskade och 

oönskade. När denna konstruerade bild sedan förmedlas i media, i detta fall en tidskrift, 
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påverkar den hur människor förstår och värderar sin verklighet och sina egna 

karriärmöjligheter.  
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Framställningen i tidskriften 
I detta avsnitt kommer resultatet från undersökningen att presenteras och framställningen av 

ledare i tidskriften att analyseras. Inledningsvis ges en kort redogörelse för den studerade 

tidskriften. 

Om Chef 

Den tidskrift som studerats heter Chef och är en svensk ledarskapstidskrift. Varje nummer 

består av ungefär 70 sidor och innehåller några olika typer av artiklar. Det rör sig dels om 

nyhetsnotiser för händelser som relaterar till ledare inom företag, politik och andra 

sammanhang. Utöver det innehåller tidskriften artiklar om ledarskapsforskning och de nya 

resultat som framkommer. Tidningens vision är att de vill “göra svenskt arbetsliv bättre 

genom att utveckla Sveriges chefer”.
13

 

 

Som tidigare nämnt fokuserar denna studie på tidskriftens fotografier samt två utvalda avsnitt. 

De utvalda avsnitten återkommer i varje nummer och heter Personligt respektive Chefstestet. 

Båda avsnitten är reportage som fokuserar på att porträttera en ledare. Reportagen beskriver 

ledaren i text samt visar ledaren i ett antal bilder. Avsnittet Personligt är 3-4 sidor och 

avsnittet Chefstestet är 5-6 sidor. En beskrivning hur avsnitten är upplagda återfinns i Metod-

kapitlet under rubriken “De utvalda avsnitten”. 

Vem är en ledare? 

I detta avsnitt kommer bilden av vem en ledare är i tidskriften att presenteras utifrån 

undersökningens data. 

Över 39 år och VD 

Tabell 4. Ledares ålder 

Ålder (år) under 25 25-35 36-45 46-55 över 55 Total 

Antal 20 167 297 232 261 977 

Procent 2,0% 17,1% 30,4% 23,7% 26,7% 100,0% 

 

Föregående tabell visar åldersfördelningen för de personer som syns i tidskriftens fotografier, 

vilka har studerats i denna undersöknings innehållsanalys. Här syns en övervägande majoritet 

i de tre övre ålderskategorierna. Minst andel observationer återfinns i kategorin under 25. Den 

största kategorin är 36-45 år. Totalt 80,8% av ledarna i fotografierna ser ut att vara över 36 år. 

                                                 

 
13

 Chef.se,  http://chef.se/om-chef/ 
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En brist på yngre ledare i tidskriften har även framkommit i studiens textanalys. Nedan följer 

tabellerna över vilka som porträtterats i tidskriftens större reportage. 

 

Tabell 5.  Ledare porträtterade i avsnittet Personligt 

Nr Namn Sysselsättning Kön Ålder 

1 Jan Scherman Tidigare VD, TV4-gruppen Man 63 

2 Emy Blixt Huvudägare, modeföretaget Swedish Hasbeens Kvinna 40 

3 Annichen Kringstad Kommunikationschef, Orienteringsförbundet Kvinna 51 

4 Kaj Stenman Styrelseordförande, Kommunikationsbyrån Publik Man 51 

5 Karin Götblad Tidigare Länspolismästare, Stockholm & Gotland Kvinna 56 

6 till 7 Anette Novak Tidigare chefredaktör, Norran Kvinna 45 

8 Lena Aplers VD, finansföretaget Collector Kvinna 61 

9 Johanna Fager Wettergren Enhetschef, Riksbanken Kvinna 39 

10 Margot Wallström Tidigare minister och aktuell med en bok Kvinna 59 

11 Håkan Litzell Äldreomsorgschef, Sundsvalls kommun Man 51 

12 Barbro Fridén Tidigare chef, Astrid Lindgrens barnsjukhus Kvinna 56 

 

Tabell 6. Ledare porträtterade i avsnittet Chefstestet 

Nr Namn Sysselsättning Kön Ålder 

1 Øysten Løseth Koncernchef Vattenfall Man 53 

2 Casten Almqvist VD, TV4-gruppen Man 50 

3 Ingemar Hansson Generaldirektör, Skatteverket Man 60 

4 Filippa Reinfeldt Sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting Kvinna 44 

5 Ulrika Årehed Kågström Generalsekreterare, Röda Korset Kvinna 45 

6 till 7 Urban Bäckström VD, Svenskt Näringsliv Man 58 

8 Annie Lööf Ordförande i Centerpartiet samt Näringsminister Kvinna 29 

9 Frank Fiskers Koncernchef, KF samt VD, Coop Man 50 

10 Mats Årjes VD, Skistar Man 45 

11 Anna Ekström Generaldirektör, Skolverket Kvinna 54 

12 Jan Björklund 
Ordförande i Folkpartiet, Utbildningsminister samt 

vice statsminister 
Man 50 

 

Dessa längre reportage har som tidigare nämnt en framträdande roll i tidskriften, och därför är 

de porträtterade en viktig del av bilden som framställs. 

 

Av de totalt 22 längre reportagen var alla porträtterade ledare utom en över 39 år. Den yngsta, 

Annie Lööf, var 29 år. Här framkommer som tidigare nämnt ännu ett tecken på bristen på 

yngre ledare. 
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Denna brist är även intressant i relation till vad ledarna har porträtterats i egenskap av, vilket 

finns angivet i kolumnen Sysselsättning i tabellerna ovan. Sex ledare porträtterades i 

egenskap av VD. Två ledare porträtterades i egenskap av partiledare. Två ledare 

porträtterades i egenskap av generaldirektör för ett statligt verk. Utöver detta återfinns bland 

annat en huvudägare, en chefredaktör, ett sjukvårdslandstingsråd och en generalsekreterare 

bland de porträtterade. 

 

Överlag är det alltså högt uppsatta ledare som porträtteras i reportagen. Majoriteten av de 

porträtterade ledarna är även kända namn, så som politiker, eller ledare i kända 

organisationer, så som TV4-gruppen. Detta är alltså höga positioner som innehas av äldre 

ledare med erfarenhet. Den bild som förmedlas blir därför den av att ledare oftast är dessa 

personer – kända namn i höga positioner med mycket erfarenhet. 

 

Detta konstruerar även en motsatt bild av att ledare sällan är yngre personer. En person under 

35 år har sämre möjligheter att identifiera sig med de personer som framställs i tidskriften. 

Även ledare som är lägre uppsatta chefer, exempelvis områdeschefer inom en organisation, 

samt ledare i mindre kända organisationer har färre möjligheter att identifiera sig. När de tar 

del av tidskriften känner de inte i lika stor utsträckning igen sig i den framställda bilden, och 

de kan därmed uppleva att de måste förändras för att tillhöra gruppen. 

 

Om de personerna heller inte har intresse av eller möjlighet till att bli en högt uppsatt ledare, 

visar den konstruerade bilden att de inte tillhör gruppen ledare så som den presenteras. Bilden 

bekräftar inte dessa personer som en del av gruppen ledare. För dessa ledare råder alltså en 

brist på förebilder i tidskriften. 

 

Branscherna som Chef glömde 

En annan relevant aspekt för bilden av vem en ledare är handlar om vilka branscher det 

framställs att ledare är verksamma i. Detta presenteras i följande tabell. 
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Tabell 7. Branscher 

Antal Bransch Organisationer 

5 
Statliga verk, 

myndigheter och bolag 
Polismyndigheten, Riksbanken, Vattenfall, Skatteverket och 

Skolverket 

4 Media 
TV4-gruppen (två artiklar), Kommunikationsbyrån Publik och 

Tidningen Norran 

3 Intresseorganisationer Orienteringsförbundet, Röda korset och Svenskt Näringsliv 

3 Kommun och landsting 
Sundsvalls kommun, Astrid Lindgrens barnsjukhus och 

Stockholms läns landsting 

3 Politik Tidigare minister samt två partiledare 

1 Finans Collector 

1 Livsmedel KF-Koncernen 

1 Mode Swedish Hasbeens 

1 Turism Skistar 

 

Detta är alltså de branscher som representeras i de 22 artiklarna som denna studie behandlar. 

För varje artikel presenteras en person i egenskap av en ledarroll inom en organisation, och 

tabellen ovan delar in dessa organisationer i branscher. 

 

Fem artiklar porträtterar ledare verksamma inom statliga verk, myndigheter och bolag. Även 

mediebranschen är välrepresenterad. Värt att notera är också de branscher och områden vars 

ledare inte porträtterats i ett års upplaga av tidskriften. Detta rör sig exempelvis om jordbruk, 

skogsbruk, tillverkningsindustri och gruvindustri. Det finns ett flertal väldigt stora svenska 

företag inom dessa branscher, exempelvis Skanska AB, Sandvik AB och SSAB.
14

 

 

Ledare från dessa branscher finns alltså inte representerade i tidskriftens större reportage. 

Avsaknaden gör att bilden som konstrueras inte innefattar ledare verksamma inom industri 

och tillverkningsföretag. Ledare inom dessa branscher kan därför uppfatta att tidskriften Chef 

inte är relevant för dem, och att de och deras ledarroll inte är relevanta för tidskriften Chef. 

Detta beror på hur den kollektiva identiteten för gruppen ledare framställs i tidskriften. Bilden 

som presenteras bekräftar inte att ledare inom industri och tillverkningsföretag tillhör den 

kollektiva identiteten för ledare. 

 

                                                 

 
14

 Näringslivets Ekonomifakta, http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Sveriges-storsta-

foretag/ 
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Detta kan påverka tidskriftens läsare på olika sätt. De som arbetar som ledare inom de 

saknade branscherna kan uppleva att de inte ingår i den bild som presenteras. Dessa personer 

kan även uppleva att specifika frågor som är aktuella inom deras områden inte tas upp i 

tidskriften. De läsare som ännu inte arbetar som ledare, men kanske skulle vilja det, får i sin 

tur en begränsad bild av i vilka branscher det finns möjlighet att bli ledare. Detta kan leda till 

att aspirerande ledare inte söker sig till de branscher som inte representeras. I den framställda 

bilden saknas alltså ledarförebilder från industri och tillverkningsföretag. 

Gubbe men inte tant 

I innehållsanalysen studerades även fotografierna utifrån kön. Detta presenteras i 

nedanstående tabell. 

 

Tabell 8. Könsfördelning 

 

Kön Antal Procent 

Man 529 54,2% 

Kvinna 445 45,5% 

Framgår ej på bilden 3 0,3% 

Total 977 100,0% 

 

 

Här syns alltså en relativt jämn spridning mellan män och kvinnor. Detta innebär att bilden av 

ledare framställs som att de ungefär lika ofta är av manligt respektive kvinnligt kön. 

 

Däremot är inte könsfördelningen jämn i de olika ålderskategorierna som diskuterats tidigare. 

I följande figur illustreras detta. 
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Figur 1. Könsfördelning per ålderskategori 

 

I ålderskategorierna under 25, 25-35 och 36-45 år finns ingen större skillnad i representation 

av män respektive kvinnor. Däremot syns en tydlig skillnad i ålderskategorierna 45-55 och 

över 55 år. I nedanstående tabell visas dessa två ålderskategorier närmare. 

 

Tabell 9. Könsfördelning i de övre ålderskategorierna 

Ålder (år) 
45-55 över 55 

St Procent St Procent 

Kvinnor   85 36,6% 106 40,6% 

Män   147 63,4% 155 59,4% 

Framgår ej i bilden 0 0,0% 0 0,0% 

Total   232 100,0% 261 100,0% 

 

Störst skillnad är det i kategorin 45-55 år, där är antalet män är 62 stycken fler observationer. 

Det totala antalet män är alltså ungefär två tredjedelar av det totala antalet observationer i 

kategorin. Dessa två övre ålderskategorier är de enda två kategorierna där en så pass stor 

skillnad i könsfördelning observerats. 

 

Detta påverkar den konstruerade bilden av vem en ledare är. Framställningen visar att ledare 

över 45 oftare är män än kvinnor. Detta är även intressant i förhållande till att hälften av det 
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totala antalet observationer är just i dessa två, övre ålderskategorier. Många ledare är alltså 

äldre, och de flesta av dem är av manligt kön. 

”Att vara mor går först” 

Skillnader i framställning av ledare av manligt respektive kvinnligt kön har även noterats i 

den etnografiska delen av textanalysen. Där har som tidigare nämnts 22 artiklar studerats. I 

fem av dessa nämns familjeliv mer ingående. Nedan redogörs för hur detta tema framställs i 

dessa fem artiklar. 

 

Utav de fem artiklarna är det två som framställer familj som någonting oproblematiskt. Båda 

dessa porträtterar ledare av manligt kön, nämligen Chefstestet-artikeln om Urban Bäckström 

och Personligt-artikeln om Håkan Littzell. I artikeln om Bäckström nämns familj och barn vid 

ett tillfälle. 

 

Varifrån han får sin kraft? Ja, frun och de två, numera vuxna, barnen är viktiga för honom. 

Chef nr 6-7, 2012 s. 65. 

 

I artikeln om Littzell nämns familj i relation till hur han hanterade livet och sin yrkesroll efter 

att han fått en stroke. 

 

Håkan Litzell hade sin familj. Det som hänt honom, alla starka känslor, oron, svetsade dem samman. 

Chef nr 11, 2012 s. 65. 

 

I båda dessa artiklar framställs alltså familj som ett stöd för ledaren. 

 

I de tre resterande artiklarna framgår svårigheter i att kombinera familjelivet med ledarrollen. 

Dessa artiklar porträtterar ledare av kvinnligt kön. De är Personligt-artiklarna om Annichen 

Kringstad, Anette Novak och Johanna Fager Wettergren. 

 

I artikeln om Kringstad beskrivs hon ha prestationsångest och krav på sig själv att vara ”bäst”. 

Hennes starka drivkraft ledde också till att hon jobbade hårt och mycket. 
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Detta påverkade henne inte bara i rollen som chef, utan också i andra relationer. Under tiden på 

Milko beslutade hon sig för att gå i terapi. 

”Då hade jag separerat, jag hade två små barn och jag jobbade nästan ihjäl mig.” 

Chef nr 3, 2012 s. 53. 

 

”Jag hade ett tufft arbete och ville inte fortsätta pendla och vara borta så mycket hemifrån som rollen 

krävde.” 

Chef nr 3, 2012 s. 55. 

 

I artikeln om Novak redogörs för hur hon plötsligt blev ensamstående förälder när ex-maken 

avled. Novak var då chefredaktör på tidningen Norran. 

 

Ingen ska behöva välja mellan familj och jobb. Så säger lagen. Ändå händer det att vi ställs inför valet 

mellan vårt chefsjobb och barnen. Men är det ens något val? 

”Nej, att vara mor går först”, säger Anette Novak bestämt. 

Chef nr 6-7, 2012 s. 53. 

 

Hon försökte få pendlandet att fungera, och kanske hade det kunnat göra det om hon hade haft ett 

mindre ansvarsfullt arbete med färre resdagar och mer förutsägbarhet. 

Chef nr 6-7, 2012 s. 55. 

 

I artikeln om Fager Wettergren beskrivs hur hon tog en karriärpaus för att spendera mer tid 

med familjen. Hon kände sig ”otillräcklig”, båda hemma och på jobbet. 

 

Drömmen om familjelycka hade alltid varit central, redan innan hon fick barn. Problemet var att hon 

älskade sitt jobb. 

Chef nr 9, 2012 s. 63. 

 

I artikeln nämns även att Fager Wettergren hade svårt att hinna hämta på dagis, få maten på 

bordet och hjälpa barnen med läxorna samtidigt som hon hade ett tidskrävande chefsjobb. Det 

framgår även att hennes man har ett liknande jobb inom samma bransch med lika många 

resdagar. Frågan om huruvida mannen hade kunnat ta en karriärpaus eller hämta på dagis 

ställs inte i artikeln. 
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För att sammanfatta framställs familj som ett stöd för ledaren i två artiklar, vilka porträtterar 

ledare av manligt kön, och som en svårighet att kombinera med ledarrollen i tre artiklar, vilka 

porträtterar ledare av kvinnligt kön. Resterande 17 artiklar nämner inte familjeliv. 

 

Detta påverkar den bild som konstrueras av vem en ledare är. Till den största delen saknas 

familjeliv, vilket gör det till något som oftast inte är relevant för ledarrollen. Vid det tillfälle 

då det får utrymme, beskrivs det konsekvent som ett stöd för ledare av manligt kön och som 

ett problem för ledare av kvinnligt kön. Framställningen visar därmed att det är svårare för en 

ledare av kvinnligt kön att kombinera rollen som ledare med familjeliv och framförallt barn. 

 

Även detta spelar roll i relation till förebilder. Framställningen av ledare av kvinnligt 

respektive manligt kön ingår i den kollektiva identitet av yrkesrollen ledare som konstrueras i 

tidskriften. För ledare av kvinnligt kön framställs det som ett val mellan yrkesrollen och 

familjeliv. För ledare av manligt kön framställs det inte att det finns något val som måste 

göras. 

 

Aspirerande ledare av kvinnligt kön kan därigenom få uppfattningen att om de väljer att ta en 

ledarroll, har de samtidigt valt bort familj och barn. I termer av förebilder utgör detta alltså ett 

stort hinder för ledare av kvinnligt kön som vill ha både familj och en ledarroll. 

 

Detta är också intressant i relation till åldersfördelningen i framställningen. Som tidigare 

nämnt har innehållsanalysen visat att hälften av de framställda ledarna är äldre än 45, och 

dessa ledare är oftast män. För denna ålder och uppåt finns alltså något färre ledare av 

kvinnligt kön. En möjlighet är att ledarna av kvinnligt kön i dessa ålderskategorier i något 

skede valt bort ledarrollen och prioriterat familj och barn. Denna slutsats kan dock inte dras 

utifrån datan i denna undersökning, utan är en reflektion kring möjliga förklaringar. 

Lika som bär 

Ytterligare en del av bilden av vem som är ledare gäller vilken etnicitet ledare har. Även detta 

har undersökts i innehållsanalysen av tidskriftens bilder. I följande tabell presenteras denna 

fördelning. 
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Tabell 10. Etnicitet 

Etnicitet Antal Procent 

Afrikansk  14 1,4% 

Asiatisk 13 1,3% 

Europa & Nordamerika 950 97,2% 

Total 977 100,0% 

 

En oerhört övervägande majoritet är av kategorin Europa och Nordamerika. Samtliga av de 

andra kategorierna ligger under två procent i förekomst. 

 

Med avseende på etnicitet är bilden alltså extremt homogen. I princip alla fotograferade 

personer i tidskriften har liknande utseende. Framförallt råder en brist på personer med 

mörkare hudfärger. Värt att notera är att av de 14 fotografier som observerats i kategorin 

Afrikanskt ursprung är tre stycken bilder på Barack Obama och en på Michelle Obama. Två 

andra personer i kategorin är musikerna Cee Lo Green samt Miles Davies som nämnts i 

nyhetsnotiser. Ännu en person som observerats är Nyamko Sabuni, tidigare 

jämställdhetsminister i Sverige. Hälften av personerna i kategorin Afrikanskt ursprung är 

alltså olika kända profiler. 

 

Denna homogena bild skapar stora konsekvenser för bilden av vem som kan vara ledare. 

Framställningen visar att ledare är personer med Europeiskt eller Nordamerikanskt utseende, 

och att ledare har någon annan etnicitet endast i undantagsfall. En person med ett annat etniskt 

ursprung än Europa och Nordamerika saknar alltså förebilder i tidskriften. När en sådan 

person läser tidskriften bekräftar den framställda bilden att personen inte tillhör gruppen 

ledare. Även detta kan påverka aspirerande ledare i sitt val av yrkesroll. 

Sammanfattning 

I detta avsnitt sammanfattas bilden av vem som kan vara ledare. 

 

Enligt resultatet från innehållsanalysen är de flesta ledare över 36 år. De studerade artiklarna i 

textanalysen visar också att ledare oftast är kända namn i höga positioner med mycket 

erfarenhet. Det finns alltså färre förebilder för unga ledare i lägre positioner. För ledare över 

45 år är det även fler ledare av manligt än kvinnligt kön och alltså viss brist på kvinnliga, 

äldre förebilder. Vad gäller branscher så finns förebilder inom exempelvis media och statliga 

verk, men inte för industri och tillverkningsföretag. 
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Familj nämns oftast inte och är alltså oftast inte relevant för ledarrollen. När det förekommer 

framställs det som en källa till kraft för ledare av manligt kön, och som ett hinder för ledare 

av kvinnligt kön. Bilden visar att ledare av kvinnligt kön måste välja mellan ledarrollen och 

familjeliv, och att detta alltså inte kan kombineras på ett bra sätt för dem. 

 

Vad gäller etniciteter så visar framställningen att 97,2% av ledare har Europeiskt eller 

Nordamerikanskt ursprung. Detta är alltså en extremt homogen bild och förebilder för ledare 

med andra ursprung saknas. 

 

Hur ska en ledare vara? 

I detta avsnitt kommer framställningen i tidskriften av hur en ledare ska vara att presenteras. 

Den allsidige ledaren 

I denna studies textanalys registrerades ett antal egenskaper som ledare tillskrivs. Värderingen 

av egenskaperna, huruvida de framställdes som önskade respektive oönskade, registrerades 

också. Ett exempel på hur en sådan värdering gjorts samt en utförligare beskrivning av 

genomförandet återfinns i Metod-kapitlet. 

 

Totalt gjordes 548 observationer. De observerade egenskaperna har sedan delats in i 12 

kategorier. Indelningen har gjorts efter vad egenskaperna handlar om samt efter vilken 

kontext de är nämnda i. Exempelvis egenskapen ”skitstövel” nämndes i Personligt-artikeln 

om Margot Wallström i relation till samtal hon ångrar. Därför är denna egenskap indelad i 

kategorin Kommunikation. Vissa egenskaper förekommer i flera olika kategorier. Detta beror 

på att de nämnts i flera olika typer av kontexter. 

 

Just kategorin Kommunikation hade flest antal observationer av alla kategorier. Inledningsvis 

presenteras därför denna kategori i sin helhet i följande tabell. Tabeller för övriga kategorier 

återfinns i bilagor, men innehållet i dessa kommer att presenteras översiktligt i detta avsnitt. 
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Tabell 11. Egenskaper som relaterar till kommunikation 

Egenskap Total Önskat Oönskat Framgår ej 

tydlig 19 16 3   

lyssnande 8 6   2 

rak 6 3 3   

otydlig 5   4 1 

inte lyssnande 4   4   

inte närvarande 4   4   

tillgänglig 4 3   1 

delegerande 3 2   1 

inkluderande 4 3   1 

inte konflikträdd 3 1 1 1 

otillgänglig 3   3   

teambuilder 3 3     

god kommunikatör 2 2     

kompromissvillig 2 2     

lyhörd 2 2     

medievan 2 2     

närvarande 2 2     

osynlig 2   2   

saklig 2 1 1   

skitstövel 2   2   

svårtillgänglig 2   2   

undvikande 2   2   

övriga 35 20 12 3 

Total 121 68 43 10 

 

Övriga önskade, 

 bra konflikthanterare, bra mötesledare, bra kritikhanterare, bra säljare, 

bra talare, debattlysten, diplomatisk, duktig, förankrande, genuin, 

inställsam, kommunikativ, kontroversiell, lagarbetare, målande, pigg, 

pratar fort, inte sur, säljande, ärlig 

 

Övriga oönskade, 

avvisande, beige, inte delegerande, frånvarande, inte förstående, klantig, 

konflikträdd, tyst, uppbokad, utfrysande, vag, öppen 

 

Övriga framgår ej, 

 inte delegerande, kritisk, svår att läsa 

 



32 

 

 

Egenskapen som observerats flest gånger i denna kategori är tydlighet, vilken observerats 

totalt 19 gånger. Detta är även den egenskap som har haft flest observationer av alla 

egenskaper i hela studien. En ledare önskas också vara lyssnande, närvarande, inkluderande, 

bra på att delegera samt bra på att hantera konflikter. 

 

Det är alltså en mängd egenskaper som önskas av ledare bara i denna kategori. Även i övriga 

kategorier, som presenteras översiktligt nedan, finns ett stort antal olika egenskaper. 

 

Personliga egenskaper 

 Här önskas exempelvis egenskaperna prestigelös, modig, trygg och varm. Även 

egenskapen tuff nämns i fyra fall, tre av dessa är önskade. 

 

Handlingskraft och eftertänksamhet 

 Här är den mest förekommande egenskapen otålig, vilket fyra av sex gånger är en 

oönskad egenskap. Det är däremot önskat att en ledare är resultatinriktad, snabb och 

har hög kapacitet. 

Kunskap och erfarenhet 

 Här är den mest önskade egenskapen kunnig. Påläst och erfaren är också frekvent 

nämnda egenskaper och önskade i de flesta fall. En ledare ska även vara kompetent, 

förberedd, ha koll, vara intelligent, nörd och sakkunnig. Egenskaperna siffernisse 

och teoretiker är däremot oönskade. 

Engagemang och inspiration 

 I denna kategori önskas en ledare vara engagerad, ha pondus, vara entusiastisk, glad 

och inspirerande. Även visionär är en önskad egenskap. 

Ambition och målmedvetenhet 

 Här är den mest frekvent nämnda egenskapen just målmedveten, vilket mestadels är 

en önskad egenskap. Det är även önskvärt att en ledare är ambitiös och energisk. Det 

är oönskat att en ledare är karriärist, envis och har prestationsångest. 
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Kontroll och toppstyrning 

 Här är de mest observerade egenskaperna detaljfokuserad samt kontrollerande. 

Både dessa egenskaper har överlag värderats som oönskade. Det är även oönskat att 

ledare är affärsmässiga, stränga, toppstyrande, hierarkiska och dominanta. 

Däremot är det önskat att ledare är noggranna, hårda, auktoritära och bestämda. 

Humör och temperament 

 I denna kategori är de mest frekvent observerade egenskaperna lugn och humor. 

Humor har värderats som önskad och lugn har värderats som önskad för fyra 

observationer samt observerats fyra gånger då det inte framgått.  Det är även önskat att 

inte vara tråkig och önskat att vara finurlig, skämtsam och ha glimten i ögat. Vad 

gäller temperament så är det önskat att en ledare inte är arg, bufflig, elak, förbannad, 

hetlevrad eller tvärilsk. Egenskapen temperament i sig är däremot önskad i två fall 

och oönskad i ett fall. 

Social kompetens 

 I denna kategori finns inga egenskaper som värderats som oönskade. De mest önskade 

egenskaperna i denna kategori är charmig, socialt begåvad och trevlig. Det är även 

önskat att vara karismatisk, social och utåtriktad. 

Privatliv och yrkesroll 

 Här har just egenskapen öppen varit mest framträdande. Den egenskapen har ingen 

övergripande värdering, utan är önskad i vissa kontexter och oönskad i andra. Detta 

diskuteras mer utförligt i avsnittet ”Den privata ledaren” 

Lojalitet eller egna intressen 

 Här är det önskat att en ledare är ansvarsfull, har god integritet och är lojal. 

 

Som tidigare nämnts syns en stor bredd i de egenskaper en ledare förväntas ha enligt den bild 

som konstrueras. Vissa egenskaper är önskade respektive oönskade i olika sammanhang, men 

de flesta egenskaper ledare tillskrivs är önskade. Enligt den framställda bilden är det således 

många olika egenskaper som det förväntas att en ledare ska ha. 
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Dessa förväntningar tillskrivs alltså ledare som grupp och ingår i den kollektiva identitet som 

konstrueras. Den kollektiva identiteten påverkar hur personer som vill tillhöra eller anser sig 

tillhöra gruppen förhåller sig till sin individuella identitet. De egenskaper en ledare förväntas 

ha blir också de egenskaper som individer i gruppen ledare förväntas ha. 

 

Här kan en problematik uppstå med avseende på vilka egenskaper en individ anser sig besitta. 

Det kan upplevas som svårt att uppfylla de högt ställda krav som dessa omfattande 

förväntningar innebär. Kan en enda person vara snabb, intelligent, inspirerande, ambitiös, 

noggrann, rolig, karismatisk och ansvarsfull? Upplever läsaren som individ att de kan nå upp 

till allt det som krävs? 

Tydlig, men inte för rak! 

Det är dessutom ett antal egenskaper som står i direkt konflikt med varandra eller som endast 

är önskade i en viss mängd. Nedan följer en redogörelse för hur detta tagit sig uttryck. 

 

I kategorin Kommunikation finns en spänning mellan egenskaperna tydlig och rak. 

Egenskapen tydlig är överlag önskad, men oönskad i vissa sammanhang. Egenskapen rak är 

observerad totalt sex gånger varav tre gånger som önskad och tre gånger som oönskad. 

Värderingen oönskad av dessa egenskaper har förekommit bland annat då det beskrivits att 

medarbetare blir ”oroliga” och ”rädda” av för raka och tydliga besked. Det har i synnerhet 

gällt tillfällen då känslig information kommunicerats utan att ”lindas in”. Tydlighet är alltså 

inte helt oproblematiskt då tydlig kommunikation kan upplevas som för tydlig, för rak. 

 

I kategorin Personliga egenskaper är det önskat att en ledare ska ha bra självkänsla och vara 

känslosam, men inte rädd, ledsen eller självömkande. Det är även nämnt en gång att det är 

önskvärt att en ledare inte visar känslor. Här finns alltså en viss motsägelse mellan att en 

ledare önskas vara känslosam samtidigt som ett antal olika känslouttryck är oönskade. 

 

I kategorin Handlingskraft och eftertänksamhet är det önskat att en ledare är resultatinriktad, 

snabb och har hög kapacitet. Manisk effektivitet är dock oönskat en gång och förekommer en 

gång där värderingen inte framgår. Analytisk och eftertänksam är önskade egenskaper. En 

ledare ska alltså i viss mån vara handlingskraftig och få saker gjorda, men inte på bekostnad 

av att vara strategisk, analytisk och eftertänksam. 
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Liknande spänningar har observerats mellan egenskaperna erfaren och innovativ, ambitiös 

men inte karriärist, noggrann men inte detaljstyrande och temperamentsfull men inte arg. 

 

Även detta påverkar vilka förväntningar som finns på ledare enligt den framställda bilden. En 

ledare ska vara en god kommunikatör – tydlig, men inte för rak. En ledare ska vara varm – 

personlig, men inte för öppen.  En ledare ska vara noggrann – ha koll på läget, men inte 

detaljstyra. Det är alltså inte endast ett stort antal egenskaper som ledare förväntas besitta. 

Utöver det ska ledaren även kunna avväga vad som är exakt rätt mängd av respektive 

egenskap. 

 

Det ställs alltså oerhört höga krav på ledare enligt den framställda bilden. Till följd av dessa 

krav kan individer uppleva detta som ett hinder för att tillhöra den kollektiva gruppen ledare. 

Därför kan individer ha svårt att helt identifiera sig med ledarna som förebilder. 

 

Ledare - plötsligt händer det! 

Beskrivningar av hur en ledare bör vara har även framkommit i den etnografiska delen av 

textanalysen. Där har som tidigare nämnts 22 artiklar studerats. I fem av dessa nämns 

huruvida den porträtterade ledaren är intresserad av rollen som ledare, eller inte. I detta avsnitt 

redogörs för denna diskussion. 

 

I tre av artiklarna framgår att den porträtterade inte planerade att bli ledare och var 

ointresserad av ledarskap. Dessa tre artiklar är Personligt-artiklarna om Jan Scherman, Emy 

Blixt och Carin Götblad.  

 

I artikeln om Scherman beskrivs att han aldrig planerade att bli ledare. 
 

Att han skulle bli chef var, poängterar han, inte en del av någon plan. 

’Jag hade heller inga andra planer. Det fanns ingen karriärplan. Jag älskade och älskar 

journalistiken, berättandets ädla konst.’ 

Chef nr 1, 2012 s. 32. 

 

I artikeln om Blixt framgår det att hon inte var intresserad av ledarrollen. 

 

’Jag är visionär, men har aldrig varit attraherad av att vara ledare.’ 

Chef nr 2, 2012 s. 50. 
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Mot sin vilja har Emy Blixt fått vänja sig vid beslutsfattande. Nuförtiden får hon nästan kämpa emot 

för att inte bestämma för mycket. 

Chef nr 2, 2012 s. 50. 

 

’Jag har aldrig identifierat mig med chefsrollen. Det fick Cilla bära hundhuvudet för, stackarn. 

Chef nr 2, 2012 s. 50. 

 

I artikeln om Götblad nämns att inte heller hon hade något större intresse av att bli ledare. 

 

Men ville hon bli chef? Nja. 

’Jag var väldigt tveksam, jag var intresserad av polisverksamhet i första hand och chefsskap i andra 

hand. Det är inte så dumt faktiskt. En del är för mycket karriärister och jag är i första hand 

intresserad av de verksamheter som jag varit chef i. Jag är en lagarbetare’ säger hon. 

Chef nr 5, 2012 s. 42. 

 

Det nämns också att Götblad tycker illa om ”ledarskapsteorier” och hellre ”lyssnar på dem 

som jobbar med hantverket”. 

 

De porträtterade i dessa tre artiklar har alltså inte uttalat siktat på att bli ledare. I artiklarna om 

Scherman och Götblad framgår även att de i första hand var intresserade av det faktiska 

arbetet i deras organisationer, snarare än att ha en ledarroll i dessa. 

 

I de två andra artiklar där intresse eller ointresse för ledarskap nämns, är de två porträtterade 

ledarna intresserade av ledarskap. Dessa artiklar är Personligt-artikeln om Håkan Littzell och 

Chefstestet-artikeln om Urban Bäckström. 

 

I artikeln med Littzell beskrivs hur han saknar ledarrollen efter att han fått sluta som ledare på 

grund av en stroke. 

 

’Min chef beslutade att jag inte skulle tillbaka i chefsrollen. Visst, det var en sorg, men det var det 

enda logiska.’ 

Chef nr 11, 2012 s. 65. 

 

Han gör ingen hemlighet av att han saknar chefsrollen. 
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’För mig handlar det om att känna att jag kan påverka, att det jag gör kan vara skillnaden för andra 

människor’, säger han. 

Chef nr 11, 2012 s. 65. 

 

I artikeln om Bäckström framgår att han gillar att vara chef. 

 

I dessa två artiklar framgår alltså tydligt att de porträtterade är intresserade av ledarrollen. I 

artikeln om Littzell syns dock även att detta intresse är något en kan göra en ”hemlighet” av, 

och det förklaras mer utförligt exakt varför Littzell har detta intresse. 

 

I tidskriftens längre reportage är det alltså ovanligt att intresse eller ointresse för ledarskap 

nämns. Det nämns i endast fem av de 22 artiklar som studerats. Detta skulle kunna bero på att 

det tas för givet att tidskriftens läsare förstår att personer som har en ledarposition har ett 

intresse för ledarskap, samt vad detta intresse beror på. Å andra sidan är Littzells intresse för 

ledarskap något som speciellt motiveras och förklaras. I den artikeln är det alltså inte något 

underförstått. Det finns även som tidigare nämnt tre artiklar där ledare hävdar sitt ointresse för 

ledarrollen. Där lyfter de porträtterade ledarna istället fram sitt intresse för verksamheten i 

deras organisationer eller själva yrket i sig. I endast en artikel nämns att en ledare gillar sin 

roll utan någon förklaring, och där nämns det endast i förbigående. 

 

Detta skulle kunna höra samman med en trend som observerats i den kvantitativa delen av 

textanalysen, där det framkommit att egenskaper i relation till kontroll och hierarkier är 

övervägande oönskade. Dessa egenskaper har observerats i kategorin Kontroll och 

toppstyrning. Där är egenskaperna toppstyrande, kontrollerande, dominant och hierarkisk 

oönskade. Egenskapen auktoritär har observerats som önskad endast en gång. Egenskapen 

karriärist är oönskad. 

 

Här är det åter igen intressant att majoriteten av de ledare som porträtterats i tidskriften är 

höga chefer inom stora organisationer – partiledare för riksdagspartier, VD för stora Tv-bolag, 

generaldirektörer för statliga verk, en koncernchef. Rimligen finns hierarkier mellan olika 

avdelningar i dessa organisationer. Det är alltså dessa ledare som till största delen inte har ett 

uttalat intresse för ledarskap och som inte förväntas vara toppstyrande eller hierarkiska. 
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Förhoppningsvis tycker de porträtterade ledarna egentligen om sin yrkesroll som ledare, även 

om detta inte är uttalat i tidskriften. En relevant fråga är också om ingen av de som arbetar i 

höga ledarpositioner har haft ambitionen att komma just dit. Har alla dessa ledare i 

toppskiktet hamnat där utan planering och medvetna karriärval? I framställningen ter det sig 

nästan som att ledare generellt sett halkar in i rollen på ett bananskal – VD för TV4-gruppen, 

plötsligt händer det! 

 

Detta konstruerar en övergripande bild av att ledare ofta egentligen inte ville bli ledare – eller 

att de åtminstone inte uttalar de ambitionen. En bild av Den Ofrivillige Ledaren. Den 

Ofrivillige Ledaren har på något vis hamnat i ledarrollen, men tycker inte riktigt om det där 

med att fatta beslut. Det är en person som inte ser sig som bättre än någon annan i hierarkin 

och som inte är karriärist. Detta beteende framställs i tidskriften som något förväntat och att 

ledare beter sig annorlunda är ovanligt och olämpligt. 

 

Bilden av Den Ofrivillige Ledaren är alltså en del av de förväntningar som i framställningen 

konstrueras för gruppen ledare. Det är en del av den kollektiva identitet som ledare tillskrivs. 

För aspirerande ledare som vill tillhöra gruppen kan denna förväntan utgöra ett problem. Ska 

en inte vilja bli ledare? Hur ska en bli ledare om det inte ens är okej att uttala ambitionen? 

Kan personer med intresse för ledarskap ens ställa frågor om ledarrollen och vad den innebär 

utan att bli ”beskyllda” för att vara karriärister? 

 

Att ledare förväntas avsäga sig hierarkier och inte se sig som högre än någon annan på 

arbetsplatsen är även ett typiskt drag för svensk ledarskapskultur. Detta har observerats inom 

jämförande studier av ledarskap i olika länder (Nahavandi, 2012). 

Den privata ledaren 

I den etnografiska delen av textanalysen har även beskrivningar av hur privat en ledare kan 

vara förekommit. Detta har framkommit i Personligt-artiklarna om Margot Wallström och 

Lena Aplers. I tidskriften diskuteras detta i termer av hur ”öppen” ledaren är med sitt 

privatliv. 

 

Wallströms öppenhet tas upp i relation till svårigheter och motgångar i karriären. Öppenheten 

består här av sådant som att Wallström lånar ut sin personliga telefon till en journalist utan att 
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blinka, släpper in Tv-team hemma och gått med på att hennes liv och karriär porträtteras i en 

bok. 

 

Margot Wallström är inte rädd att hennes öppenhet skulle undergräva hennes auktoritet. 

Chef nr 10, 2012 s. 63. 

 

"Då är det viktigare att skydda människor som medverkar i boken än att tänka på mig själv," säger 

hon. 

Margot Wallström har vana av att vara ledare med en stor öppenhet. Hon vet att de elaka 

synpunkterna kommer som ett brev på posten. 

Eller som en anonym kommentar på internet. 

Chef nr 10, 2012 s. 63. 

 

Här presenteras alltså öppenheten som något en kan vara ”rädd” för, även om inte Wallström 

är det. Wallström vill däremot ”skydda” människor som figurerar i den kommande boken. 

Själv är hon van vid att få ”elaka synpunkter” som en reaktion på hennes öppenhet. 

 

I artikeln om Aplers beskrivs hur hon varit ”öppen” med sin sorg och sitt privatliv. Detta har 

gett henne sympati och omtanke, men också varit ett problem. 

 

Öppenheten är inte bara ansträngande för chefen den ställer även krav på medarbetarna, som ju 

måste förhålla sig till en chef som inte bara är chef utan också en privatperson. 

Chef nr 8, 2012 s. 53. 

 

Att ledaren är personlig framställs här som ”ansträngande” för medarbetare såväl som för 

ledaren själv.  

 

I dessa två artiklar beskrivs alltså ledare som är öppna med sina privatliv och hur detta 

övervägande är något problematiskt. I båda artiklarna beskrivs någon form av fördel med 

öppenheten, exempelvis att den kan leda till omtanke. Dock får de negativa konsekvenserna 

för ledaren såväl som medarbetarna större utrymme. 

 

Detta kan kopplas till en trend som observerats i den kvantitativa delen av textanalysen. Bland 

de egenskaper som observerats i kategorin Personliga egenskaper är känslosam, varm, säker 
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och stabil önskade, medan det är oönskat att en ledare visar känslor. Att det är viktigt att 

ledare inte visar känslor kan höra samman med att ledare förväntas vara säkra och stabila. 

Samtidigt är känslosam och varm önskat. 

 

I den konstruerade bilden av ledare ingår alltså alla dessa typer av förväntningar. En ledare 

förväntas vara varm och känslosam, men utan att visa känslor och vara öppen med sitt 

privatliv. Det är alltså inte förenligt med ledarrollen att i offentligheten och bland medarbetare 

visa privata känslor. Det som försiggår i en ledares privatliv ska inte påverka ledarens 

professionalitet, utan ledaren förväntas vara säker och stabil i sin yrkesroll. 

 

Sammanfattningsvis förväntas ledare vara känslosamma, men inte privata, och samtidigt 

stabila. 

Företrädaren som förebild? 

Den sista trend som observerats i studiens data handlar om ledare i relation till sina 

företrädare. Detta har framkommit i den etnografiska delen av textanalysen. 

 

I sju av 22 studerade artiklar förekommer jämförelser med ledarens företrädare. Dessa artiklar 

är Chefstest-artiklarna om Øysten Løseth, Casten Almqvist, Ingemar Hansson, Annie Lööf, 

Mats Årjes och Jan Björklund samt Personligt-artikeln om Carin Götblad.  

 

I två av dessa artiklar beskrivs att efterträdaren på något vis gjort bättre ifrån sig än sin 

företrädare. Detta gäller artiklarna om Ingemar Hansson och Jan Björklund. 

 

I artikeln om Hansson beskrivs att hans företrädare, Mats Sjöstrand, infört ett system som lett 

till en ”administrativ röra”.   

 

”Ingemar såg snabbt att det var en omöjlig konstruktion och tog snabbt ett beslut som avskaffade 

den” noterar en tacksam medarbetare. 

Chef nr 3, 2012 s. 64. 

 

I artikeln om Björklund nämns företrädaren Lars Leijonborg.  
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”Om det är lugnare i partiet nu än under Lars Leijonborgs ledning? Ja, ja! De senaste fem, sex åren 

är de år där partiet har haft mindre kontroverser än någonsin tidigare”, säger en person med insyn i 

partiets styrelse. 

Chef nr 12, 2012 s. 58-59. 

 

I dessa två artiklar framställs alltså den nya ledaren som bättre än sin företrädare.  

 

I en artikel nämns en företrädare utan att det görs någon värdering mellan denne och 

efterträdaren. Det är i artikeln om Løseth där företrädaren Lars Josefsson och dennes brister 

tas upp. 

 

Dåvarande näringsministern Maud Olofsson – som representerade ägaren staten – hade tappat 

förtroendet för Josefsson, som fick sparken under näst intill förödmjukande former. Man kan undra 

hur man [Løseth] är funtad för att riskera att utsätta sig för en liknande behandling? 

Chef nr 1, 2012 s. 57. 

 

Denna artikel skiljer sig alltså från de tidigare då de inte görs någon värdering av huruvida 

efterträdaren är bättre än företrädaren. Företrädaren nämns dock i relation till efterträdaren.  

 

I tre andra artiklar beskrivs företrädaren mer som något för den nya ledaren att leva upp till. 

Dessa artiklar är de om Casten Almqvist, Annie Lööf och Mats Årjes. 

 

I artikeln om Almqvist görs en jämförelse med hans företrädare Jan Scherman. 

 

Han var journalisten som jobbade sig uppåt i organisationen och blev dess högsta chef. Lika synlig i 

debatten som bland medarbetarna. Alltid korvgubbe på TV4:s personalfester. 

Det fanns ett starkt symbolvärde i hans klättring och i att han aldrig övergav sin journalistiska 

identitet.  

Casten Almqvist är också journalist i grund och botten, men refererar oftare till sina icke fullbordade 

studier på Handelshögskolan.   

Chef nr 2, 2012 s. 59. 

 

Här jämförs alltså Almqvist med den bild som beskrivs av företrädaren Scherman. Schermans 

väg till ledarrollen beskrivs ha ett ”symbolvärde” och ställs i kontrast till Almqvists.  
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I artikeln om Lööf beskrivs att medlemmar inom hennes parti har företrädare som 

ledarförebilder. 

 

 När det gäller ledarskap sätts Olof Johansson, Karin Söder och just [Thorbjörn] Fälldin på piedestal. 

Chef nr 8, 2012 s. 67. 

 

Att det görs jämförelser mellan Annie Lööf och hennes företrädare är såklart ofrånkomligt. 

Chef nr 8, 2012 s. 67. 

 

Företrädarnas ledarskap sätts alltså på ”piedestal”. Det beskrivs också som att det är 

”ofrånkomligt” att jämförelser med företrädare görs.  

 

I artikeln om Årjes jämförs han med företrädaren Thorvald Svedrup.  

 

Under hans [Thorvald Svedrups] ledning kom verksamheten, som börsintroducerades 1994, att växa. 

Thorvald Svedrup var mr Skistar. 

”Han var extremt mån om att det var han som skulle göra allt. Sedan var han också Europas bästa 

strateg, så det kunde han gott få göra”, säger en chef inom Skistar som varit med länge och som 

upplevt båda cheferna. 

Chef nr 10, 2012 s. 74. 

 

Här beskrivs företrädaren som ”mr Skistar” samt ”Europas bästa strateg”.  

 

I alla dessa tre artiklar beskrivs alltså företrädaren som något att leva upp till. Deras ledarskap 

och inflytande i organisationen har fått utrymme i artiklarna.  

 

I en artikel, den om Carin Götblad, tar den nya ledaren själv upp sin företrädare. Götblad 

nämner företrädaren Gunno Gunnmo som gav henne råd i relation till en ledarskapskurs. 

 

”Jag säger som min företrädare Gunno Gunnmo sa när jag ville åka på någon kurs, ’Ja, åk om du 

vill, men du lär dig mer om du stannar hemma och ser hur jag gör.’ Det låg något i det.” 

Chef nr 5, 2012 s. 42. 

 

I dessa sju artiklar nämns alltså företrädaren till en ledare. I tre av dessa lyfts den nya ledaren 

fram som bättre än företrädaren. I en visas företrädaren upp som ett problem för 
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organisationen, men huruvida den nya ledaren är bättre avgörs inte. I tre av dem beskrivs det 

som att de nya ledarna har en företrädare att leva upp till. I den sista artikeln är det den 

porträtterade som själv nämner sin företrädare och vad hon lärde sig av denna.  

 

Det finns alltså många artiklar där jämförelse med företrädare görs. I vissa fall lyfts denna 

fram som sämre än den nya ledaren och i lika många fall som bättre. Det finns alltså inte 

någon entydig tendens för huruvida en företrädare generellt sett värderas som bättre eller 

sämre. 

 

Däremot tas alltså företrädaren upp i sju av 22 artiklar. Företrädaren är på så vis inkluderad i 

den bild av ledare som konstrueras och framställs därmed som relevant för den som 

efterträder. Det är ”ofrånkomligt” att jämförelser görs. Det företrädaren gjorde i 

organisationen och dennes ledarskap är något som en ny ledare måste förhålla sig till, något 

som påverkar den nya ledaren. 

 

Värt att notera är också att vid de tillfällen då företrädaren lyfts fram som bättre, så framställs 

dennes ledarskap som ikoniskt och idealiskt. Exempelvis Årjes företrädare tituleras Mr 

Skistar och kallas ”Europas bästa strateg”. Det beskrivs alltså som oerhört svårt att efterträda 

en ledare som kan anses ha präglat hur organisationen är. 

 

Framställningen av detta visar en bild av att nya ledare bedöms i relation till sina företrädare, 

och hur detta kan göras. Detta kan påverka dels en aspirerande ledare som överväger ett 

uppdrag där det finns en företrädare, och dels medarbetare på den arbetsplats där en ny ledare 

ska börja. Bilden som förmedlas kan påverka deras föreställningar om hur de förväntas agera. 

Det är möjligt att den nya ledaren själv sätter sitt ledarskap i kontrast till företrädarens och 

förhåller sig till detta, i synnerhet om företrädaren ses som ikonisk. Det är också möjligt att 

även medarbetarna värderar den nya ledaren utifrån jämförelser med företrädaren. 

 

På så vis framställs alltså företrädaren som en förebild för efterträdaren. Bilden av 

företrädaren utgör den måttstock som den nya ledaren har att förhålla sig till. Detta kan göra 

att den nya ledaren strävar efter att agera så som företrädaren, alternativt helt annorlunda i de 

fall då företrädaren beskrivs som sämre. 
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Sammanfattning 

I detta avsnitt sammanfattas bilden av hur en ledare förväntas vara. 

 

En ledare förväntas besitta ett stort antal egenskaper. Dessa egenskaper har framkommit i den 

kvantitativa delen av textanalysen och delats in i 12 olika kategorier. De största av dessa 

kategorier är Kommunikation, Personliga egenskaper samt Handlingskraft och 

eftertänksamhet. I dessa ingår önskade egenskaper som tydlig, lyssnande, varm, mjuk, säker, 

resultatinriktad, eftertänksam och strategisk. De innehåller även oönskade egenskaper så som 

otydlig, otillgänglig, undvikande, feg, otrygg, osäker, passiv, initiativlös och ettrig. Övriga nio 

kategorier innehåller ett stort antal ytterligare, olika egenskaper. 

 

Det övergripande intrycket av de egenskaper som förväntas är att de är många och väldigt 

olika. Med andra ord önskas ledare i princip vara allsidiga. Ett antal av egenskaperna står 

även i konflikt med varandra, alternativt önskas i en viss mängd. En ledare ska vara en god 

kommunikatör – tydlig, men inte för rak. En ledare ska vara varm – personlig, men inte för 

öppen.  En ledare ska vara noggrann – ha koll på läget, men inte detaljstyra. 

 

Dessa krav som ställs på den kollektiva gruppen är omfattande och högt ställda. Därför kan 

individer som vill tillhöra gruppen, som vill identifiera sig med gruppen, se dessa krav som 

svåra att uppfylla. De högt ställda kraven kan därmed utgöra ett hinder för individer som vill 

identifiera sig med gruppen ledare som förebilder. Detta kan påverka självbilden för personer 

som är ledare såväl som för aspirerande ledare. 

 

I framställningen konstrueras även en bild av Den Ofrivillige Ledaren. Det nämns i ett flertal 

artiklar att ledare som porträtterats inte i första hand var intresserade av ledarrollen. En annan 

porträtterad ledare som har ett uttalat intresse för ledarrollen motiverar speciellt varför det är 

så. Att ledare vill vara ledare tas alltså inte för givet. Istället framställs de porträtterade 

ledarna lite som att de på något vis hamnat i ledarrollen, men inte riktigt tycker om det där 

med att fatta beslut. De ser inte sig själva som bättre än någon annan i hierarkin och är inte 

karriärister, vilket framställs som önskat. 

 

Utöver detta förväntas ledare inte vara privata i sin yrkesroll. Det är inte förenligt med 

ledarrollen att i offentligheten och bland medarbetare visa privata känslor. 
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Ledare jämförs även med sina företrädare. Detta framställs som något ofrånkomligt i 

tidskriften. Ibland framställs företrädarna som sämre, och ibland som bättre. I de fall då 

företrädarna framställs som bättre så sätta de ofta på piedestal och deras ledarskap framställs 

som ikoniskt. Jämförelser med företrädare kan påverka hur en ny ledare väljer att agera i 

organisationen, och vad medarbetarna förväntar sig av den nye ledaren. 
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Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras hela den bild av ledare som framställs i tidskriften. 

Effekter av framställningen 

Hur saker och ting framställs i media är som tidigare nämnt en del av det som påverkar hur 

människor förstår och värderar sin verklighet. I det sammanhanget spelar det stor roll vem 

som representeras i media, och hur. Framför allt är det viktigt vem som inte representeras, då 

de inte framställs som en del av den representerade gruppen (Gripsrud, 2002). 

 

I framställningen skapas också kollektiva identiteter för de grupper som framställs. Den bild 

som konstrueras innefattar förväntningar och normer för hur individer inom gruppen ska vara. 

Individer som tillhör eller vill tillhöra en sådan grupp kan försöka anpassa sig efter de 

förväntningar som framställs. Detta för att kunna identifiera sig med representanterna för 

gruppen som förebilder (Winroth, 1999). Faktorer för identifikation kan exempelvis vara 

demografiska faktorer, och i det sammanhanget spelar visuella markörer kopplade till 

exempelvis ålder och etnicitet stor roll (Martín Alcoff, 2006). 

Den typiska ledaren 

Den bild som konstrueras av gruppen ledare i tidskriften påverkar alltså hur de som läser den 

uppfattar gruppen ledare. Framställningen visar vem som kan tillhöra gruppen, och hur dessa 

personer är. Enligt bilden får du inte vara för ung, absolut inte under 25 år. Du kan vara ledare 

av kvinnligt eller manligt kön, men oftast inte av kvinnligt kön om du är över 45 år och 

absolut inte om du har barn. Med avseende på etniciteter har du Europeiskt eller 

Nordamerikanskt ursprung och endast i undantagsfall någon annan etnicitet. 

 

Utöver det ska du vara erfaren och helst VD på en stor, känd organisation eller i någon annan 

hög chefsposition. Dessutom arbetar du inte på ett industri- eller tillverkningsföretag, utan 

exempelvis i en större statlig organisation eller inom media. Du besitter även ett stort antal 

önskade egenskaper inom exempelvis kommunikation och andra personliga egenskaper – men 

endast i exakt rätt mängd. Vissa av dessa egenskaper står i direkt konflikt med varandra – hur 

ska en vara snabb och handlingskraftig men samtidigt analytisk och eftertänksam? – och trots 

detta uppfyller du dem alla. Du är inte öppen med ditt privatliv på jobbet, samtidigt som du är 

varm och känslosam. Du och andra jämför dig med din företrädare, och agerar därefter. 
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Dessutom ville du egentligen inte bli ledare, alternativt pratar i alla fall inte högt om sådana 

ambitioner. 

Den otypiska ledaren 

En person som inte passar in i denna bild får svårt att identifiera sig med gruppen ledare 

utifrån framställningen. Exempelvis en kvinna, 25 år, med afrikanskt ursprung, barn och 

ledarambitioner inom tillverkningsindustrin. För det första finns få ledare i hennes ålder att 

identifiera sig med i tidskriften. För det andra är hon en kvinna med barn, vilket enligt den 

framställda bilden är problematiskt att kombinera med en ledarroll. För det tredje har hon 

afrikanskt ursprung vilket enligt framställningen är högst ovanligt inom gruppen ledare, 

såvida en inte är exempelvis Barack Obama. För det fjärde är eventuella ledar-amtibioner 

inget en förväntas uttala, vilket begränsar hennes möjligheter att diskutera idén med andra. 

För det femte saknas förebilder inom tillverkningsindustrin i tidskriftens framställning. 

 

Även kvinnor över 55 år har färre förebilder representerade i tidskriften, samt alla personer 

med någon annan etnicitet än Europeisk och Nordamerikansk. 

 

Bilden av hur en ledare förväntas vara är desto bredare. Enligt framställningen önskas ledare 

vara allsidiga och därmed ha goda egenskaper inom många olika områden. Dessa höga krav 

kan som tidigare nämnt utgöra ett hinder då det kan vara svårt för en individ att känna att de 

kan uppfylla det som förväntas. 

Snäv representation 

Totalt sett ger framställningen av ledare i tidskriften en snäv bild av vem som kan vara ledare. 

Detta är en del av det som påverkar hur de som läser tidskriften ser sin verklighet. Det är med 

och påverkar vem som identifierar sig med den kollektiva gruppen ledare och vem som 

överväger att försöka tillhöra gruppen. Den snäva representationen utgör ett hinder för vilka 

som väljer att bli ledare och detta är ett problem med avseende på mångfalden inom 

yrkesgruppen. 
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Slutsatser 
Följande bild av ledare framställs i den studerade tidskriften. 

 

Ledare upp till 45 år är lika ofta kvinnor som män, medan ledare över 45 år oftast är män. De 

allra flesta ledare är av Europeisk eller Nordamerikanskt ursprung. Ledare har endast i 

undantagsfall någon annan etnicitet. Ledarrollen och familjeliv är svårare att kombinera för 

ledare av kvinnligt kön. 

 

Ledares privatliv utelämnas i de flesta fall helt, och när det förekommer framställs det oftast 

som problematiskt för ledarrollen. En ledare som delar med sig av sitt privatliv i 

offentligheten eller till medarbetare är inte normen och inte önskat. Ledare är oftast 

verksamma inom stora statliga organisationer eller media. Ledare inom exempelvis 

tillverkningsindustri får inte utrymme i framställningen och ingår alltså inte i bilden. 

 

En ledare önskas ha goda egenskaper inom ett antal olika områden, exempelvis 

kommunikation, personliga egenskaper samt handlingskraft och eftertänksamhet. Mycket 

ryms inom varje område och vissa önskade egenskaper står i direkt konflikt med varandra. En 

ledare önskas med andra ord vara allsidig och den framställda bilden blir därför svår att leva 

upp till. 

 

Ledare har sällan ett uttalat intresse för ledarskap. Detta är framställt som lämpligt och önskat. 

Det är även oönskat att en ledare är karriärist. Samtidigt är de ledare som porträtteras i 

tidskriften ofta chefer på höga positioner, exempelvis koncernchefer, VD:ar och 

generaldirektörer. 

 

Denna summering av framställningen utgör en bild av vem som kan vara ledare, och hur en 

ledare förväntas vara. För de som inte ingår i bilden men som ändå har intresse av ledarrollen 

utgör detta ett hinder. Bristen på förebilder för dessa personer konstruerar en bild av att de 

inte kan höra till gruppen ledare. Denna snäva representation är en del av det som påverkar 

vem som väljer att bli ledare i framtiden. 

 

Slutsatserna från denna studie kan ses som generellt giltiga för tidskriften Chef samt som en 

tendens för hur bilden av ledare ser ut i andra, liknande ledarskapstidskrifter. 
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Bilaga 1,  
 

Personliga Egenskaper 

 

Egenskap Total Önskat Oönskat Framgår ej 

prestigelös 7 7     

modig 4 4     

trygg 4 3   1 

tuff 4 3 1   

varm 4 4     

känslosam 3 3     

galen 2   2   

generös 2 2     

jordnära 2 2     

inte modig 2   2   

orädd 2 2     

dålig självkänsla 2   2   

stabil 2 1   1 

stark 2 2     

övriga 37 22 12 3 

Total 79 55 19 5 

 

 

Övriga önskade, 

fighter, gemytlig, kaxig, kurage, inte kylig, visar inte känslor, inte 

ledsen, inte läskig, mild, mjuk, mysig, mänsklig, nöjd, inte rädd, 

självförtroende, inte självömkande, stort hjärta, säker, tillitsfull, inte tuff, 

inte våpig, ödmjuk 

Övriga oönskade, 

feg, inte känslosam, inte mjuk, osäker, otrygg, prestigefull, rädd, skör, 

stressad, tar sig själv på för stort allvar, inte varm, inte ödmjuk 

Övriga framgår ej, 

 ledsen, uttråkad, ängslig 
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Bilaga 2,  
 

Handlingskraft och eftertänksamhet 

 

Egenskap Total Önskat Oönskat Framgår ej 

otålig 6 1 4 1 

resultatinriktad 4 3 1   

eftertänksam 3 3     

snabb 3 2   1 

uthållig 3 2 1   

analytisk 2 2     

maniskt effektiv 2   1 1 

fokuserad 2 1 1   

hög kapacitet 2 2     

övriga 23 9 12 2 

Total 50 25 20 5 

 

 

Övriga önskade, 

bra beslutsfattare, flitig, försiktig, handlingskraftig, långsiktig, 

nytänkande, pragmatisk, strategisk, strukturerad 

Övriga oönskade, 

ettrig, gillar att jobba, inte handlingskraftig, initiativlös, intensiv, ivrig, 

inte lat, inte otålig, passiv, planerande, rastlös, inte resolut 

Övriga framgår ej, 

 beslutsför, doer 
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Bilaga 3,  
 

Kunskap och erfarenhet 

 

Egenskap Total Önskat Oönskat Framgår ej 

påläst 7 5 1 1 

erfaren 6 5 1   

kunnig 6 6     

kompetent 4 4     

förberedd 2 2     

har koll 2 2     

intelligent 2 1   1 

saknar erfarenhet 2 1 1   

skicklig 2 2     

snabblärd 2 1 1   

övriga 13 10 3   

Total 48 39 7 2 

 

Övriga önskade, 

inte dum, inte duvunge, inte erfaren, nörd, sakkunnig, siffermänniska, 

stor läskapacitet, inte teoretiker, trovärdig, van ledare 

Övriga oönskade, 

inte insatt, outbildad, siffernisse 

Övriga framgår ej, 

 inga observationer 
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Bilaga 4,  
 

Engagemang och inspiration 

 

 

Egenskap Total Önskat Oönskat Framgår ej 

engagerad 10 9 1   

pondus 7 5 1 1 

inte visionär 4 1 2 1 

entusiastisk 3 3     

glad 3 3     

inspirerande 3 3     

visionär 3 3     

intresserad 2 1 1   

övriga 10 5 4 1 

Total 45 33 9 3 

 

Övriga önskade, 

glöd, ideologisk, inte kreativ, motiverande 

Övriga oönskade, 

brist på pondus, inte engagerad, inte inspirerande, inte intresserad 

Övriga framgår ej, 

 power 
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Bilaga 5,  
 

Ambition och målmedvetenhet 

 

 

Egenskap Total Önskat Oönskat Framgår ej 

målmedveten 9 6 1 2 

driven 8 5 3   

envis 6 1 4 1 

energisk 3 2   1 

ambitiös 3 3     

perfektionist 2 1 1   

Övriga 6 2 3 1 

Total 37 20 12 5 

 

Övriga önskade, 

inte karriärist, viljestark 

Övriga oönskade, 

inte driven, prestationsångest, för lite vilja 

Övriga framgår ej, 

 tävlingsmänniska 

  



57 

 

 

Bilaga 6,  
 

Kontroll och toppstyrning 

 

Egenskap Total Önskat Oönskat Framgår ej 

detaljfokuserad 7 1 6   

kontrollerande 4 1 3   

inte kontrollerande 3 3     

affärsmässig 2   1 1 

flexibel 2 1 1   

krävande 2 1   1 

sträng 2   2   

toppstyrande 2   2   

övriga 11 8 2 1 

Total 35 15 17 3 

 

Övriga önskade, 

auktoritär, bestämd, inte dominant, inte generalist, hård, noggrann, inte 

pedant, statsmannamässig 

Övriga oönskade, 

dominant, hierarkisk 

Övriga framgår ej, 

 clean 
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Bilaga 7,  
 

Humör och temperament 

 

 

Egenskap Total Önskat Oönskat Framgår ej 

lugn 8 4   4 

humor 3 3     

temperament 3 2 1   

inte tråkig 2 2     

övriga 18 9 7 2 

Total 34 20 8 6 

 

Övriga önskade, 

inte arg, inte bufflig, inte elak, finurlig, inte förbannad, glimten i ögat, 

inte hetlevrad, retlig, skämtsam 

Övriga oönskade, 

burdus, debattlysten, dålig förlorare, stiff, inte temperamentsfull, 

tvärilsk, vrede 

Övriga framgår ej, 

 arg, inte bitter 
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Bilaga 8,  
 

Social kompetens 

 

 

Egenskap Total Önskat Oönskat Framgår ej 

charmig 5 5     

socialt begåvad 5 5     

trevlig 4 2   2 

övriga 9 9     

Total 23 21 0 2 

 

Övriga önskade, 

karismatisk, mingelproffs, passar in överallt, personlig, social, trevlig 

figur, trevlig prick, ungdomlig, utåtriktad 

Övriga oönskade, 

inga observationer 

Övriga framgår ej, 

 inga observationer 
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Bilaga 9,  
 

Privatliv och yrkesroll 

 

 

Egenskap Total Önskat Oönskat Framgår ej 

öppen 13 7 4 2 

bra förälder 2 2     

otillräcklig 2   2   

övriga 6 4 2   

Total 23 13 8 2 

 

Övriga önskade, 

kreativ, bäst, inte supermänniska, inte övermänniska 

Övriga oönskade, 

ensamstående, inte hjälte 

Övriga framgår ej, 

 inga observationer 
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Bilaga 10,  
 

Lojalitet eller egna intressen 

 

 

Egenskap Total Önskat Oönskat Framgår ej 

ansvarslös 1 

 
1   

integritet 1 1     

lojal 1 1     

motsträvig 1   1   

rättspatos 1 1     

undvikande 1   1   

äventyrslysten 1 1     

öppen 1 1     

Total 8 5 3 0 
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Bilaga 11,  

 

Udda 

Notera att denna kategori består av udda observationer som inte kunde sägas tillhöra en 

övergripande tendens. 

 

Egenskap Total Önskat Oönskat Framgår ej 

framgånsrik 5 5     

bra chef 3 3     

sympatisk 3 3     

populär 2 2     

positiv 2 2     

prisad 2 2     

övriga 28 15 8 5 

Total 45 32 8 5 

 

Övriga önskade, 

inte diva, faderlig, farbroderlig, hyllad, inte komplicerad, omtänksam, 

politiskt geni, proper, snäll, spontan, inte stockholmsbrud, stökig, tål inte 

orättvisor, välsignad, öppen 

Övriga oönskade, 

bångstyrig, mindre framgångsrik, klurig, klyschig, nyfiken, oklanderlig, 

inte populär, inte psykoterapeut 

Övriga framgår ej, 

  dansk, lagom, inte lagom, oförarglig, ordningsam 


