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SAMMANFATTNING  

Uppsatsens syfte är att studera hur kvinnor som är chefer framställer chefskapet och svara på 

frågeställningen på vilka sätt chefskapet konstrueras samt vilka villkor och förväntningar som 

finns utifrån kvinnornas konstruktioner. Totalt intervjuades sex kvinnliga chefer i 

semistrukturerade intervjuer. Utifrån intervjutranskriptioner identifierades tre 

tolkningsrepertoarer och tre subjektspositioner. Tolkningsrepertoarerna var; ”det 

professionella samspelet”, ”det kravfyllda chefskapet” och ”den manliga och det kvinnliga i 

chefskapet”. De identifierade subjektspositionerna var; ”chefen som kollega”, ”chefen som 

den ytterst ansvariga” och ”den elaka kvinnan”. Studien genomfördes med 

diskurspsykologisk och socialkonstruktionistiskt teori och metod. Studien resulterade i 

identifierandet av tre tolkningsrepertoarer och tre subjektspositioner inom vilka olika aspekter 

av hur chefskapet konstruerades redogjordes för samt hur dessa kan tolkas i förhållande till 

förväntningar och villkor. 

 

 

Nyckelord: chefskap, diskurs, tolkningsrepertoar, subjektsposition, socialkonstruktionism, 

diskurspsykologi  



ABSTRACT 

The purpose of this paper is to study how female managers constructs leadership and to 

answer in what ways leadership can be constructed together with what conditions and 

expectations that exists based on the women´s constructs. Six female managers where 

interviewed in semi structured interviews. From the interview transcripts three interpretation 

repertoires and three subject positions where identified. The identified interpretation 

repertoires where; “the professional teamwork”, “the demanding leadership” and “the male 

and female in leadership”. The subject positions where; “The manager as a colleague”, “the 

manager as the ultimately responsible” and “the mean woman”. The study was conducted 

with discourse-psychological and social constructionistic theory and method. The result of the 

study showed the identification of three interpretation repertoires and three subject positions 

within which different aspects of how leadership was constructed and how they can be 

interpreted in relation to expectations and terms. 

 

Keywords: leadership, discourse, interpretation repertoire, subject position, social 

constructionism, discourse psychology



 

 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING ....................................................................................................................3 

1.1 Syfte .......................................................................................................................... 5 

1.2 Frågeställningar ......................................................................................................... 5 

2 TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................6 

2.1 Självpresentation........................................................................................................ 6 

2.2 Kön & Ledarskap ....................................................................................................... 7 

2.3 Ledarskap .................................................................................................................10 

3 TEORI ........................................................................................................................... 12 

3.1 Diskurspsykologi .......................................................................................................12 

3.1.1 Socialkonstruktionism ................................................................................................... 13 

3.2 Diskurs .....................................................................................................................14 

3.3 Tolkningsrepertoar ...................................................................................................14 

3.4 Subjektsposition ........................................................................................................15 

4 METOD ......................................................................................................................... 16 

4.1 Urval ........................................................................................................................16 

4.2 Kvalitativa intervjuer ................................................................................................16 

4.3 Forskningsetiska risker .............................................................................................16 

4.4 Metodens begränsningar ...........................................................................................17 

4.5 Analys .......................................................................................................................17 

5 RESULTAT ................................................................................................................... 18 

5.1 Det professionella samspelet ......................................................................................18 

5.1.1 Chefen som kollega ....................................................................................................... 19 

5.2 Det kravfyllda chefskapet ..........................................................................................20 

5.2.1 Chefen som den ytterst ansvariga ................................................................................. 22 

5.3 Det manliga och det kvinnliga i chefskapet .................................................................22 

5.3.1 Den elaka kvinnan ......................................................................................................... 23 

Sammanfattning ................................................................................................................24 



 

 

6 DISKUSSION ................................................................................................................. 25 

6.1 Resultat i relation till problemformulering och syfte ...................................................25 

6.2 Resultat i relation till Tidigare forskning ....................................................................25 

6.3 Resultat i relation till Teoretisk och begreppslig referensram ......................................27 

6.4 Metodologiska reflektioner ........................................................................................28 

6.5 Avslutande reflektioner .............................................................................................29 

7 BILAGA 1 ...................................................................................................................... 30 

8 BILAGA 2 ...................................................................................................................... 31 

REFERENSLISTA ............................................................................................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 INLEDNING 

Ordet ”chef” definieras enligt nationalencyklopedin 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” (Nationalencyklopedin, 2019) 

Historiskt sett har kvinnor och män haft olika positioner och olika rättigheter i samhället. 

Redan tidigt i människlighetens linda tilldelades kvinnor och män olika arbetsuppgifter; 

männen var jägare och kvinnorna samlare. Inom såväl ekonomi, familj, äktenskap och arbete 

så har kvinnor och mäns förutsättningar och möjligheter sett olika ut; kvinnor fick inte äga, 

eller ha egna pengar om hon var gift, utan allt ägdes av mannen, i form av manliga släktingar 

eller maken. Ända fram till industrialismen på 1800-talet kan man säga att kvinnornas 

position i samhället var relativt oförändrad gällande arbete. Kvinnornas ”plats” var i hemmen, 

där de skulle tvätta, laga mat och ta hand om barnen, medan männen gick till sina arbeten i 

fabriker eller så småningom på kontor. I och med industrialismen och massproduktionens 

framväxt blev det dock ändring. Fabrikerna krävde arbetare och männen räckte inte till vilket 

öppnade dörrarna för kvinnor som arbetskraft. Ytterligare en anledning till att fler kvinnor 

kom ut i arbetslivet var att de var billigare än män eftersom de fick mindre i lön. Kvinnorna 

fick nu arbete vilket i sin tur medförde egen lön, något som tidigare förborgat män, de var de 

som skulle ”stå för brödfödan”. 

Under mitten av 1800-talet och framåt grundades ett antal olika kvinnorörelser vilka kämpade 

för lika rättigheter som till exempel rösträtt för kvinnor, ett exempel på en sådan rörelse är 

”Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt” (Nationalencyklopedin, 2019). 

År 1979 grundande FN kvinnokonventionen, som består av sexton huvudartiklar och är till för 

att världens ledare ska arbetar emot skadliga kulturella synsätt, könsstereotyper & fördomar. 

Konventionen innehåller bland annat en definition av diskriminering som lyder; 

”Diskriminering av kvinnor definieras som varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på 

grund av kön, vars effekt eller uppsåtligt syfte är att begränsa eller omintetgöra erkännandet, 

åtnjutandet eller utövandet av kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.”  

(UNwomen, 2019)  

Konventionens innehåller förutom definitionen av diskriminering artiklar som handlar om en 

skyldighet att avskaffa diskriminering av kvinnor, motverka ”fördomar, seder och bruk som 

grundar sig på föreställningar att det ena könet är underlägset”, att motverka diskriminering 

på arbetsplatser gällande anställning och lönesättning samt att kvinnor och män har samma 

rättigheter i samhällslivet som i det ekonomiska livet. Det finns även en kvinnokommitté som 

bevakar hur kvinnokonventionen följs av konventionsstaterna (PLAN Sverige,2019). 

I Sverige har vi även en diskrimineringslag, som omfattar sju grunder för diskriminering. Två 

av dessa grunder handlar specifikt om kön och könsidentitet, könsuttryck. Exempel på hur 

diskriminering under dessa grunder är; att nekas vissa arbetsvillkor, karriärmöjligheter eller 

förmåner på grund av sitt kön, regler och rutiner inte är könsneutrala utan på olika sätt 

missgynnar män eller kvinnor, att bli uppsagd på grund av graviditet eller att utebli från 

löneutveckling på grund av föräldraledighet samt att bli kränkt eller trakasserad av en kollega 

på grund av klädstil kopplat till ens könsuttryck (diskrimineringsombudsmannen, 2019). 

 

I västvärlden har en hel del förändrats för kvinnor sedan de första organiserade rörelserna, och 

många fortsätter kämpa för att det ska bli ännu bättre. I andra delar av världen ser det 

annorlunda ut, där är reformer som rösträtt, föräldraledighet och jämställdhet inte lika 

självklara som här. 



 

 

I och med de olika lagar och regler kring kvinnors rättigheter och arbete mot diskriminering 

så har samhället blivit medvetet om vilka orättvisor och problem som det medför. Dock visar 

nyare rörelser som ”#Metoo” på att det fortfarande finns påtagliga skillnader på hur män och 

kvinnor uppfattas och behandlas. Det finns fortfarande även stora skillnader gällande saker 

som fördelningen av kön inom olika ledningsgrupper och inom högre positioner, samt oliks 

lön för kvinnor och män som innehar samma arbetsuppgifter. 

 

Även i det moderna samhället är det stort fokus på jämställdhet, inte minst jämställdhet 

mellan män och kvinnor. Jämställdhetsfrågan mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden är 

inget undantag och har på senare tid gett upphov till bland annat kvotering, 

könsdiskriminering och särbehandling. Det finns en mängd olika yrken men få är så 

omdiskuterade som chefsyrket. Nästan alla har väl någon gång klagat på sin chef eller kanske 

till och med tyckt att de kan göra jobbet bättre själva.  

Totalt var 60 procent män och 40 procent kvinnor anställda som chef enligt statistiska 

centralbyrån år 2016, (exklusive politiker, högre ämbetsmän och Vd:ar) (SCB, 2018). Vidare 

visar statistik från statistiska centralbyrån att manliga chefer inom kvinnodominerade yrken, 

såsom skola och vård, tjänar mer än motsvarande kvinnor i samma position - oavsett ålder och 

utbildning (SCB, 2018). 

Det finns ett antal tidningar och hemsidor som specifikt behandlar och riktar sig till just 

kvinnliga chefer, vilka aktivt beskrivs som något som skiljer sig från manliga chefer; som 

vanligtvis endast benämns som ”chefer”. ”Chefstidningen” (medlemstidning för 

Akademikerförbundet SSR) hade tillexempel en artikel om hur man som kvinna och chef kan 

ha en karriär ”i motvind” och nämner ett antal problem eller utmaningar som kvinnor som är 

chefer kan komma att stöta på (Chefstidningen, 2 dec, 2010). Det finns även kurser och 

program som företag erbjuder specifikt till kvinnor som är chefer i staten med syftet att ” lära 

dig mer om dig själv som kvinna, dina förmågor och hur du kan utveckla ditt ledarskap.” (abc 

karriär & kompetens ab). 

”Den kvinnliga chefen” omnämns ofta som något särskilt från den manliga chefen som oftast 

endast benämns som chef. Det finns många åsikter om hur en chef ska vara och vilka 

optimala egenskaper som passar hos en chef. Dessa åsikter är i sin tur ofta förknippade med 

män och manlighet. Den finns en jargong i samhället om hur chefer ska vara, och specifikt 

hur kvinnliga chefer ska vara. Historiskt sett så har kvinnor inte haft samma möjligheter som 

män att arbeta som chefer eller i andra ledande positioner, vilket ha gjort att det länge varit 

ovanligt med kvinnor i högre positioner. Kanske är det detta som skapat en ojämlik bild och 

av hur en chef ska ”vara” och eller se ut, och är anledningen till varför chefsyrket och andra 

ledande positioner ofta förknippats till det manliga och med män.  

Men varför pratar man då om kvinnliga chefer i förhållande till manliga chefer? Hur vi 

människor pratar om saker påverkar hur vi tänker och tycker om dem. Vilka ord vi använder 

oss och i vilket sammanhang kan påverka betydelser och andras tolkningar av det som 

uttrycks. Genom att studera hur kvinnor som är chefer förhåller sig till chefskap och hur de 

konstruerar sin identitet som chef, vill denna studie bidra till fördjupad kunskap om vilka 

villkor och förväntningar som finns på chefskapet utifrån kvinnliga chefers egna 

konstruktioner. 

Idag finns det fortfarande fler män än kvinnor i ledande positioner runtom i världen och i 

Sverige, men kvinnor med ledande befattningar blir allt vanligare. Vad har de att säga om hur 

det är att vara kvinna och chef idag? I Sverige 2018? 



 

 

 

Det finns mycket forskning kring både chefskap i sig och i förhållande till män och kvinnor, 

dock finns det inte lika mycket om vad chefer själva har att säga om sitt chefskap eller 

beskriva hur det upplevs. 

Med denna uppsats hoppas jag bidra med kunskap om hur kvinnliga chefer själva beskriver 

sitt chefskap i Sverige 2018. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera hur kvinnor som innehar en chefsposition framställer 

chefskapet. Att få inblick i hur kvinnor som är chefer konstruerar chefskap och identifiera 

vilka diskurser som kan tänkas påverka dem.  

 

1.2 Frågeställningar 

På vilka sätt framställer kvinnor som är chefer chefskapet?  

Vilka villkor och förväntningar finns utifrån kvinnliga chefers egna framställningar av 

chefskapet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 TIDIGARE FORSKNING 

I sökandet efter tidigare och liknande forskning inom ämnen som kunde vara intressanta i 

förhållande till detta arbete använde jag mig av databasen "Sociological abstracts”. De sökord 

jag använde var; ”discourse”, ”discourse & identity”, ”female managers; disourse”, ”discourse 

psychology”, ”female managers”, ”gender; discourse”, ”managers; gender discourse” eller 

kombinationer av dessa. I två fall hittade jag även artiklar som andra utvalda artiklar 

refererade till.  

Följande kommer sammanfattningar av forskningsartiklar som jag funnit relevanta för min 

studie. Artiklarna är uppdelade i tre underteman; ”Självpresentation”, ”Kön & ledarskap” 

samt ”Ledarskap”. 

2.1 Självpresentation 

Artikelns (Wagner & Wodak, 2006) syfte var att ta reda på hur kvinnor ”utför” eller skapar 

framgång samt vilka strategier de använder sig av för att presentera sig själva. 

Åtta intervjuer genomfördes och i fyra fall så utfördes även observationer av kvinnor på deras 

arbetsplatser under ett flertal veckor. Kvinnorna var alla mellan åldrarna trettiofem till 

fyrtiofem och hade varierande yrken som; ägare av egen firma, chef eller partners (delägare), 

de olika typerna av yrken valdes ut att representera områden inom såväl design, multimedia 

som finans (Wagner & Wodak, 2006, s.386- 388). 

Intervjuerna var semistrukturerade eller ”episodiska” (Wagner & Wodak, 2006, s.392) och 

syftet var att få biografiska fakta om deltagarna, det vill säga få intervjupersonerna att själva 

berätta om signifikanta delar av deras liv. Berättelserna som framkommer från intervjuerna 

analyserades sedan genom diskursanalys, där den narrativa strukturen och de sociala 

aktörernas roller analyserades (Wagner & Wodak, 2006, s.392).  

Resultatet som framkom i studien var att kvinnor uppvisade en mängd olika strategier för att 

balansera existerande diskurser om framgång med deras egna idéer av vad som utgör en 

prestation, (achievement, egen översättning) samt deras egna konstruktioner av sig själva, 

deras självpresentationer (Wagner & Wodak, 2006, s.402). Både aktiva försök till att forma 

självbilden, som mer passiva inslag identifierades i form av användandet av pronomen, 

argumenterande och retoriska strategier, såsom metaforer, samt genom att blanda olika 

organisatoriska och ”PR” genrer (Wagner & Wodak, 2006, s.402–403). 

De metaforiska ramverk man fann att kvinnorna använda sig av i sin självpresentationer var; 

presentation av självet som ett sätt att skapa olika utrymmen, presentation av självet som ett 

team eller en grupp, presentation av självet som livskapande i och med moderskap, 

presentation av självet som drivande; få saker att hända, presentation av självet som 

livsnjutare och slutligen som att ”ha varit på rätt plats vid rätt tillfälle” - att passivt och 

slumpmässigt ha blivit framgångsrika (Wagner & Wodak, 2006, s.404-405).  

Vidare identifierades även källor i kvinnornas biografier som givit dem styrka, skapat 

ambivalens och framkallat stunder av passivitet. Dessa källor var: händelser som gjorde det 

svårt att hitta balans mellan privatliv och yrkesliv, anhöriga som stöttar samt ”finns där”, 

upplevelser som förstärkt känslan av självet, och slutligen upplevelser av oro och nederlag 

(Wagner & Wodak, 2006, s.405). Sammanfattningsvis skriver författarna att de tagit fram fyra 



 

 

”eventmodeller” för den insamlade datan; ett; upplevelsen av framgång som något man gör 

tillsammans i symbios med andra, två; att kvinnorna tagit sig fram själva, var ”self-made”, 

tre; skapandet av sitt eget utrymme och arbete, självstyrande, och fyra; tillfällighet och tur 

(Wagner & Wodak, 2006, s.406). 

 

I nästa tema sammanfattas artiklar som undersöker olika aspekter av ledarskapet i förhållande 

till kön. 

2.2 Kön & Ledarskap 

Under detta tema samlas artiklar som på olika sätt belyser chefskap kopplat kön. 

Carole Leathwood (2005) behandlar kvinnors konstruktion av sin yrkesidentitet (professional 

identity, egen översättning) i förhållande till kön, ras och klasstillhörighet.  Hennes artikel 

(2005) bygger på en studie som utfördes 1990 i England, där man tittade på två ”högre 

utbildningsuniversitet” (further education, FE, egen översättning) och hur kvinnor som 

arbetade på dessa förhöll sig till och konstruerade sina professionella identiteter i förhållande 

till kön, ras och klass. 

Studien grundas på semistrukturerade intervjuer med fokusgrupper på totalt 74 anställda 

varav 50 var kvinnor och resterande män, observationer samt olika texter (”college 

documents”) (Leathwood, 2005, s.393). Sammanlagt intervjuades individuellt totalt 15 

kvinnliga chefer från de båda universiteten. Båda universiteten hade historiskt en positiv syn 

på jämställdhet och policys för lika förutsättningar, det som skiljde universiteten åt var 

fördelningen av kön hos respektive ledningen där det ena universitetet hade betydligt fler män 

än kvinnor. Inom universitetssektorn genomfördes vid tiden för studien ett antal ekonomiska 

nedskärningar (Leathwood, 2005, s.393). 

Inom vissa delar av den högre utbildningssektorn har det sedan länge varit övervägande 

kvinnlig arbetskraft, främst inom de administrativa delarna (Leathwood, 2005, s.405), medan 

det i andra delar, som medelchefer eller ”högre positioner”, främst varit män. Dock har detta 

förändrats vilket då lett till andra och nya möjligheter för kvinnor att avancera, vilket i sin tur 

medfört dilemman och motsägelser för dessa kvinnor (Leathwood, 2005, s.405). 

I studien svarade de flesta kvinnliga cheferna att de upplevde att det var mycket svårt att 

kombinera identiteten som kvinna med identiteten som chef. Kvinnorna upplevde inte heller 

att de kände självförtroende eller uppskattning, samt många upplevde att de inte kunde 

kombinera egna värderingar och positionering som kvinna (feminist) med subjektspositionen 

som chef (Leathwood, 2005, s.403). 

 

Likt Leathwoods artikel ovan visar följande artikel på ytterligare en framställning av hur kön 

framställs i förhållande till chefskap i form av att undersöka ledarskapslitteratur.  

I sin studie analyserar Elisabeth K. Kelan (2008) hur den nya typen av arbetstagare 

konstrueras i förhållanden till kön i samtida ledarskapslitteratur. Studien baseras på en 

diskursanalys av sex texter som författaren valt ut efter kriteriet att de var aktuella och relativt 



 

 

kända, till skillnad från tidigare liknande studier som i huvudsak fokuserat på klassiska verk 

inom ledarskaps-genren. Artikeln är på engelska och studien är utförd i England. 

Den första tolkningsrepertoaren som identifieras i studien handlar om medvetenhet, 

medvetenhet om att såväl kvinnor som män kan vara chefer och således representeras i 

ledarskapslitteraturen. Författaren hittar olika försök till att visa en köns- och genus-mässig 

mångfald i den analyserade litteraturen, tillexempel i form av användandet av pronomen som 

”hans” och ”hennes” (Kelan, 2018, s.433). 

Den andra tolkningsrepertoaren som identifierades var att det i större utsträckning är upp till 

individen själv att forma sitt eget liv, och att yrkeskarriären är beroende av individens egna 

val därför betyder betydelsen av kön mindre än tidigare, då individen själv kan skapa sina 

egna chanser i arbetslivet - oavsett könstillhörighet (Kelan, 2008, s.435). 

Den tredje tolkningsrepertoaren som identifierades handlar om de nya ideal som arbetsgivare 

söker hos arbetstagare, bland annat egenskaper som; förmåga att göra flera saker samtidigt, 

engagerande i att få saker gjorda, värderar känsla likvärdigt med rationalitet, kan vara både 

tuff och ömsint, fokuserad som vänlig. Egenskaperna sammanställs av artikelns författare 

som; frihet, Autencitet, att våga stå upp för sig själv (”putting yourself on the line” egen 

översättning, Kelan, 2008, s.436) och att definiera framgång på sina egna villkor. I artikeln 

beskrivs först vissa av dessa egenskaper som ”typiskt maskulina” och andra ”typiskt 

feminina” för att sedan citera en utav de analyserade texterna som hävdar att företag vill ha så 

många kvinnliga anställda som det kan få (Kelan, 2008, s.436). Vidare bidrar denna ideal-

diskurs enligt författaren till att kvinnor inte anställs för att det ska bli jämlikt utan på grund 

av att önskvärda egenskaper förknippas med deras kön. Den kvinnliga arbetaren blir på så vis 

ett ideal i sig, och den manliga mindre så (Kelan, 2008, s.437). 

Men även om kvinnor enligt de tolkningsrepertoarer som framkommit framträder som det nya 

idealet inom ledarskapslitteratur, så skriver författaren att det medföljer ny problematik. Dels 

eftersom att de egenskaper som ses som typiskt feminina bygger på traditionella 

föreställningar om femininitet föreskrivna av befintliga ideologier och dels att systematiska 

olikheter för kvinnor blir svårare att utrycka som följd (Kelan, 2008, s.439). Således betonar 

författaren vikten av att utveckla strategier för användandet av kön inom ledarskapstexter, då 

dessa kan få så stor betydelse samt konsekvenser. 

 

Nästföljande artikel under samma tema undersöker innebörden av könstillhörighet, i form av 

att bära olika etiketter, och vad den innebära för etikettbärarenbäraren.  

J. Camille Cammack och Donna Kalmbach Phillips (2002) försöker i sin artikel svara på 

frågan om vad det innebär att ”bära etiketter” som ”lärare” och ”kvinna”. Arton lärarstudenter 

valde att delta på ett seminarium om genusproblematik på att universitet i USA. På seminariet 

spelades deras samtal in, deras anteckningar samlades in samt deras självbiografiska hemsidor 

(”autobiographical webs”, egen översättning) till grund för analys (Cammack & Phillips, 

2002, s.125). Sedan använde sig författarna av poststrukturalistiska feministteorier för att 

identifiera diskurser om vad det innebär att vara kvinna respektive chef (Cammack & Phillips, 

2002, s. 124). Yrket lärare har historiskt sett länge varit typiskt ”kvinnligt” vilket var 

andningen till att författarna valde det. Högre positioner inom skolväsendet som rektor eller 

inom skolledning innehas dock ofta av män (Cammack & Phillips, 2002, s.124-125). 

Studiens resultat var att kvinnor i studien illustrerade hur genusdiskurser har makten över 

deras subjektivitet, definition av själv. Diskurserna hindrar dem från att se förbindelser eller 



 

 

konstruera mening utanför de definitioner som finns tillhands för dem som kvinnor, 

diskurserna verkar stötta vissa förväntningar och egenskaper som tillkommer de roller och 

etiketter som kvinnorna innehar (Cammack & Phillips, 2002, s.126). De två stora 

genusdiskurserna som författarna hittade var; ”lärandet som acceptabla kvinnors arbete” och 

patriarkatet. Den första identifierade genusdiskursen har att göra med läraryrket som historiskt 

kvinnligt och den senare hur de högre positionerna främst innehas av män (Cammack & 

Phillips, 2002, s.127). Slutligen understryker författarna vikten av diskurser och medföljande 

dilemman både inom utbildning, som inom oss själva.  

 

Cammack & Kalmbach Phillips (2002) identifierar olika genusdiskurser vilka de till viss del 

tillskriver historisk kontext, i nästa artikel visar Parida (2018) vilka samband mellan kön och 

ledningsfunktioner som finns att hitta i dagens samhälle. 

Rashmi Ranjan Paridas (2018) studie blandar kvalitativ och kvantitativ metod, och ställer två 

olika typer av frågeställningar, vilka delar upp studien i två delar varav den ena fokuserar på 

att hitta ett samband mellan kön (genus) och ledningsfunktioner i och med förståelse av 

studenter av ledarskap och yrkesverksamma chefer. Den andra delen av studien fokuserar på 

att kvantitativt hitta ett samband mellan olika egenskaper som vanligen förknippas med 

ledarskapsprocesser, funktioner och besluttagande (Parida, 2018, s.543).  

För att svara på den första frågeställningen genomfördes informella intervjuer med 

professionella chefer och för att svara på den andra användes fokusgrupper bestående av 

ledarskapsstuderande samt analys av anteckningar från fokusgruppsdiskussionerna (Parida, 

2018, s.544). Både deltagarna i fokusgruppen och intervjupersonerna fick ett antal ja/nej 

frågor att utgå ifrån, i syftet att underlätta besvarandet av den andra frågeställningen (Parida, 

2018, s.544), totalt delades dessa frågor ut till hundratjugo studenter (Parida, 2018, s.435). 

Totalt var 45% av studiens deltagare kvinnor (Parida, 2018, s.550). Studien utfördes i Indien, 

och trettio chefer som arbetar på mellannivå och toppnivå intervjuades personligen eller via 

elektronisk uppkoppling under perioden oktober 2016. Intervjuerna spelades i mån av 

möjlighet in, och transkriberingarna användes vid analysen. Fokusgrupperna bestod av sextio 

studenter i fem grupper och diskussionerna var i genomsnitt 45 minuter långa (Parida, 2018, 

s.545). 

Resultatet av studien var att både chefer och ledarskapsstuderande (framtida chefer) tillskrev 

hög relevans till kön (genus) i förhållande till ledarskap i Indien. I de flesta fall fanns inga 

större skillnader i svar mellan manliga respektive kvinnliga deltagare, mestadels vidhöll 

manliga chefer att könet inte spelade en viktig roll inom deras organisation, något som de 

kvinnliga cheferna hävdade att det gjorde (Parida, 2018, s.550). Kvinnliga chefer och 

kvinnliga studenter tenderade att svara liknande och studiens huvudsakliga resultat var att kön 

uppfattades ha påverkan på ledarskap och ledarskapsfunktioner. Författaren menade att detta 

är något som måste adresseras och utforskas vidare, i syftet att öka kunskapen om genus och 

ledarskap. 

 

Samtliga artiklar under temat ”kön & ledarskap” belyser på olika sätt och i varierande 

kontexter, hur ledarskap kan förknippas till manligt och kvinnligt kön. Under nästföljande 

tema ”ledarskap” tas artiklar som är mer specifikt ledarskapsinriktade upp. 



 

 

2.3 Ledarskap 

En studie av Barrantes och Eaton (2018) har som syfte att undersöka effekterna av 

målgruppen homosexuella mäns sexualitet på kommunion och andra aktöregenskaper 

(”agentic traits” egen översättning) och ledarskapslämplighet (Barrantes & Eaton, 2018, 

s.553). 

Först genomfördes en pilotstudie och sedan en studie med totalt 341 deltagare, varav 69 

procent kvinnor och 31 procent män, för att manipulera deltagarnas sexuella orientering fick 

deltagarna läsa en vinjett som beskrev en heterosexuell man, en homosexuell man som inte 

var öppet homosexuell och en homosexuell som ”kommit ut” (Barrantes & Eaton, 2018, 

s.553). Sedan fick deltagarna sex chefspositioner med lika lön och lika arbetsbelastning. 

Deltagarna svarade därefter på frågor där de fick uppskatta respektive vinjetts förmågor och 

lämplighet för respektive chefsposition.  

För att uppskatta förmågor användes Abele et al. (2008) adjektivlista, totalt sexton egenskaper 

fanns med vilka deltagarna fick koppla ihop med respektive vinjett samt sätta in på en skala 

mellan 1 (har absolut inte egenskapen) och 5 (har definitivt egenskapen) (Barrantes & Eaton, 

2018, s.553). Därefter fick deltagarna betygsätta i vilken grad de höll med, respektive inte höll 

med, ett påstående om homosexuella, vilket sedan bedömdes enligt ”the modern 

homonegativity scale” av Morrison & Morrison (Barrantes & Eaton, 2018, s.554). I andra 

delen av studien fick 478 ”mechanical turk workers” varav 51 procent kvinnor och 49 procent 

män, bedöma vinjetter precis som i den första delen av studien (Barrantes & Eaton, 2018, 

s.557). 

Enligt studien så upplevdes homosexuella chefer ha fler ”feminina drag/egenskaper” och 

således passa bättre för ”feminina typer av chefspositioner” än annars identiska homosexuella 

män (Barrantes & Eaton, 2018, s.561). Det framkom även att homosexuella män inte ansågs 

vara mindre maskulina, ha färre maskulina egenskaper eller vara sämre lämpade för mer 

”maskulina typer av chefspositioner” eller ”könsneutrala positioner” (Barrantes & Eaton, 

2018, s.561). Homosexuella män verkar vara till fördel gällande lämplighet för olika typer av 

positioner men författarna poängterar att dessa uppskattningar inte nödvändigtvis behöver 

leda till fördelar gällande urval eller befordringar i praktiken, och att mer forskning inom 

området måste bedrivas (Barrantes & Eaton, 2018, s.561). Studien genomfördes i USA. 

 

Likt föregående artikel av Barrantes och Eaton (2018) fortsätter följande studie att undersöka 

synen på ledarskap utifrån studenter. 

En annan studie av Schein, Muller och Jacobson (1989) har som syfte att undersöka 

relationen mellan könsstereotyper och egenskaper som upplevs nödvändiga för att vara en 

framgångsrik ledare /chef, och om ”dagens” ledarskapsstuderande ser någon sådan relation. 

Detta undersöktes genom att jämföra manliga och kvinnliga ledarskapsstuderandes resultat 

med chefer idag, samt med chefer som blivit studerade för 15 år sedan (studien publicerades, 

1989). Studien bygger på tidigare studier genomförda av en av författarna Schein (1973, 

1975, 1978) vilka visade att både manliga och kvinnliga mellanchefer uppfattade 

framgångsrika mellanchefer att ha egenskaper, attityder och temperament som i större 

utsträckning kopplades till män än till kvinnor (Schein et al., 1989, s.103). 

Studien genomfördes i USA, på ett litet universitet med 145 manliga och 83 kvinnliga 

studenter med medianåldern 21 år. För att definiera könsstereotyper och karaktärsdrag av 

framgångsrika chefer så användes ”The 92-item Schein descripted index (Schein, 1973, 1975) 



 

 

studenterna fick enkäter där de fick bedöma de beskrivande termerna på en skala mellan ett 

till fem i vilken grad egenskaperna generellt passade män respektive kvinnor. Analysen av 

manliga och kvinnliga svarsenkäter skedde separat (Schein et al., 1989, s.106). 

Resultatet visade att män uppfattade att chefer har egenskaper som oftare associeras med män 

än med kvinnor, medan kvinnor inte uppfattade det (Schein et al., 1989, s.106). De kvinnliga 

studenterna såg på män och kvinnor som lika troliga att besitta egenskaper passande med att 

vara en framgångsrik chef (Schein et al., 1989, s.108). Författarna avslutar med att man kan 

förändra mäns syn på könets betydelse gällande egenskaper i förhållande till chefskap genom 

att prata mer om kön i skolor, framförallt på ledarskapsprogram och på så sätt utbilda framtida 

chefer.   

 

Sammanfattning av tidigare forskning  

Den tidigare forskningen jag tagit upp ovan visar hur chefskap och ledarskap ofta kopplas 

ihop med vissa sätt att vara, ”egenskaper” som i sin tur typiskt förknippas med män eller 

”manlighet”. Även om synen på kvinnliga chefer har förändrats och synen på chefskap idag 

ibland förknippas med mer ”feminina egenskaper”, så kvarstår fortfarande diskurser och 

medföljande förväntningar vilket bidrar till fortsatta svårigheter. Det påverkar både synen 

utifrån på kvinnor som är chefer men även hur kvinnor som är chefer ser på sig själva och sitt 

chefskap. Artiklarna ovan bildar tillsammans en bild av hur kvinnorna genom att presentera 

sig själva i förhållande till chefskap i termer av ”slumpen” som bidrag till framgång, eller lågt 

självförtroende och otillräcklig uppskattning, samt yttre förväntningar som; vikten av egna 

personliga val, moderskap, värderingar och jämställdhet, vilka visar några av de faktorer som 

kvinnliga chefer står inför. 

Kvinnliga chefers självpresentationer färgas av befintliga diskurser och påverkar hur de tänker 

kring sitt yrke och sig själva, hur de upplever sig vara respektive hur de förväntas vara. 

Genusdiskurser för hur män respektive kvinnor förväntas vara och bete sig påverkar inte bara 

hur de presenterar sig själva, utan även hur de tänker kring sig själva, och andra, i relation till 

yrkespositioner. De krav som kvinnorna upplever ställs på dem i förhållande till deras yrke, 

blir även krav inifrån dem själva. Genom att studera hur kvinnliga chefer konstruerar 

chefskapet försöker denna uppsats identifiera vilka villkor och förväntningar som finns utifrån 

kvinnornas egna framställning av chefskap.  

Nedan beskrivs uppsatsens teoretiska och begreppsliga referensram. 

 

 

 

 



 

 

3 TEORI  

Jag har använt mig av diskursanalys som metod, med inriktning diskurspsykologi. 

Diskursanalysen och diskurspsykologin i sin tur, är typer av metoder där metod, teori & 

begrepp ”hör ihop”, detta eftersom att diskursanalys är en av flera möjliga angreppssätt inom 

socialkonstruktionismen (Burr, 2015, s11). Diskursanalysen är en metod som passar studier 

vars syfte handlar om hur någonting är eller framställs att vara (Burr, 2015, s.170). Eftersom 

metod och teori hör ihop, och grundas i socialkonstruktionismen, är tanken att allt är 

konstruerat och konstruerande. Diskursanalysen fokuserar på studiet av hur sanningar 

konstrueras (Winther Jörgensen & Philips, 2015, s.90). Inom diskursanalys har man den 

uppfattningen att subjektet skapas i diskurser (Winther Jörgensen & Philips, 2015, s.21), 

därför är det lätt att se att metoden grundar sig i det socialkonstruktionistiska synsättet. Enkelt 

förklarat kan man säga att diskurserna skapar en värld som, för talaren, ser verklig och sann ut 

(Winther Jörgensen & Philips, 2015, s.104).  

Här nedan kommer jag att definiera de begrepp som jag senare kommer att använda i analysen 

samt förklara diskurspsykologin närmare. 

3.1 Diskurspsykologi 

Diskurspsykologin bidrar till att visa hur sociala strukturer tar form genom interaktion mellan 

människor, diskurspsykologin kan därför beskrivas som en ”socialpsykologi om människors 

diskursivt konstruerande meningsskapande.” (Räterlinck, 2011, s.227). 

Diskurspsykologi är en metod och teori som fokuserar på språkanvändning i förhållandet till 

situation. Hur människor använder språket i vardagliga situationer i interaktioner med andra, 

hur diskurser används samt hur lingvistiska förmågor används för att konstruera sina 

berättelser av händelser (Burr, 2015, s.19). Fokus ligger på diskurser som situerade sociala 

praktiker och inte i första hand stora övergripande diskurser (Winther Jörgensen & Philips, 

2015, s.105). Diskurspsykologins socialkonstruktionistiska angreppssätt baseras både på den 

poststrukturalistiska uppfattningen att jaget är ett diskursivt subjekt och på det 

interaktionistiska antagandet att människor använder diskurser aktivt som resurser och 

därmed inte bara som bärare av dem (Winther Jörgensen & Philips, 2015, s.105). 

 

Diskurspsykologer som Potter och Edwards fokuserar på social interaktion samt språket som 

en social handling samt karaktäristiska funktioner av socialkonstruktionism (Burr, 2015, 

s.18), själva kärnan inom diskurspsykologin är hur människor konstruerar beskrivningar som 

fakta samt hur andra människor i sin tur underminerar dessa konstruktioner (Burr, 2015, s.19). 

 

Målet med kritisk diskurspsykologi är att ”fånga” den komplexa relationen mellan diskurser 

och den som talar, en mycket viktig del av detta är att talaren är både en produkt och är 

skapad av diskurser (Edley, 2001, s.190). 

 

 



 

 

3.1.1 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionismen har grundtanken att människor genom användandet av språket 

konstruerar och återskapar verkligheten och kunskap (Burr, 2015, s.11-12). Hur människor 

pratar och skriver om olika fenomen konstruerar verkligheten i form av diskurser och normer. 

Socialkonstruktionismen argumenterar för att allt som människor förstår om omvärlden, 

kategorier och koncept som vi använder oss av, är historiskt och kulturellt specifika. 

Vardagliga interaktioner mellan människor är enligt socialkonstruktionismen det som 

producerar kunskap, språket blir då något mer än bara ett sätt att utrycka sig på, det blir en 

social handling, ett sätt att konstruera verkligheten (på) (Burr, 2015, s.10-11).  

Människors förståelse är produkter av kultur och historiska eror beroende på sociala och 

ekonomiska övergripande strukturer. Vidare menar man att det inte finns någon ”bättre” eller 

”sämre” förståelse, endast förståelse påverkad av kontext (Burr, 2015, s.4). Enligt 

socialkonstruktionismen skapar vi verkligheten tillsammans, mellan oss, genom samspel 

(Burr, 2015, s.9). Hur vi konstruerar verkligheten är avgörande för maktrelationer, vad som 

anses vara normalt eller avvikande, okej att göra eller inte (Burr, 2015, s.5). 

Konstruktionerna, i form av normer och diskurser, gynnar de som gör eller är på ”rätt sätt”, 

det vill säga, i enlighet med övergripande konstruktioner, samtidigt som avvikande beteenden 

som inte är i enlighet istället ifrågasätts eller till och med förkastas. 

 

Inom socialkonstruktionismen anser man även att språket existerar innan människan, 

eftersom att det är först genom språket som människan kan bli (Burr, 2015, s.55). Vi tänker, 

drömmer, kommunicerar och gör, åstadkommer något, genom språket. Uttalade ord kan få 

betydande konsekvenser i verkligheten (Burr, 2015, s.11), som att tillexempel anklaga en 

person för att ljuga kan då få den personens senare berättelser att inte tas på allvar då denna är 

”stämplad” som en lögnare. Genom att kalla någon för en lögnare har man på så vis genom 

språket gjort att denne personens trovärdighet har minskats, då andra som hörde uttalandet 

kanske nu misstänker att denne ljuger. Genom språket blir verkligheten, kunskapen, att 

personen är en lögnare. 

Inom socialkonstruktionismen ser man på kön som konstruerat, det vill säga skapat och 

återskapat av människors handlingar och språkanvändning (Burr, 2015, s.128). Inom 

feminismen har det länge varit en debatt huruvida benämningen ”kvinna” möjliggör politisk 

handling för människorna som tillhör kategorin eller om det är en splittrad och utestängande 

konstruktion. Någon som förespråkar det senare är feministen Judith Butler, som ser kön och 

genus som konstruerat från beskrivningar av övergripande diskurser. Butler menar att kön och 

genus, maskulinitet och femininet inte är något man är utan något man gör eller utför, det är 

performativt, det är en konstruktion som uppkommer från upprepandet av förkroppsligandet 

av maskulinitet respektive femininitet i sociala interaktioner, i motsats till att ”vara”, ”gör” 

vi. Det är upprepandet och återskapandet av kön och genus som skapar känslan av att det är 

naturligt och solitt, som upprätthåller genus och kön. Butler syn på genus och kön leder även 

till särskiljandet av desamma från det biologiska könet och könskategorier, Butler menar att 

eftersom att genus och kön är konstruerat finns det fler än de binära kategorierna, könen, 

”man” och ”kvinna”. (Burr, 2015, s.128-129).  

 



 

 

3.2 Diskurs 

Begreppet diskurs innebär ett visst sätt att se på, tala om och förstå världen. Genom språket 

skapar och förstår vi vår verklighet. När vi agerar i olika sociala situationer deltar vi i redan 

befintliga diskurser, samt konstruerar nya genom språket, olika mönster och utsagor, (Winther 

Jörgensen & Philips, 2015, s.7), vilket i sin tur skapar diskurser.  

Fenomen får bara mening genom en diskurs, och diskurser har således en materiell dimension 

eller förankring, det finns i allra högsta grad en fysisk verklighet utanför diskursen (Winther 

Jörgensen & Philips, 2015s.104). I boken ”Social Constructionism” av Vivian Burr definieras 

en diskurs som ett begrepp som innehar två betydelser; ”ett systematiskt, sammanhängande 

gäng bilder, metaforer som konstruerar ett objekt på ett visst sätt”, och för att refererar till en 

faktisk uttalad konversation mellan människor. (Burr, 2015, s.236). 

En diskurs bygger på idén om att språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor 

följer när vi agerar inom olika sociala domäner; som ”medicinsk diskurs” och ”politisk 

diskurs”, en diskursanalys är således en analys av sådana mönster (Winther Jörgensen & 

Philips, 2015, s.7). Inom diskurspsykologin utgår man ifrån principen att det inte är inre 

processer som emotioner eller attityder som ligger bakom människors handlingar utan att 

dessa inre processer istället konstrueras genom människans ”språkliga praktiker” (Räterlinck, 

2011, s. 214). Diskurser är kontextbundna och är situationsspecifik ordning i ett särskilt 

sammanhang som tillexempel i ett klassrum eller en familjemiddag och därför är det så viktigt 

att en diskurs analyseras med hänsyn till kontexten (Räterlinck, 2011, s.226). Sociala 

ojämlikheter som tillexempel kön, är diskursivt legitimerade genom dialog, tal och skrift 

(Räterlinck, 2011, s.227). 

3.3 Tolkningsrepertoar 

Inom socialkonstruktionismen menar man att vi har tillgång till tolkningsrepertoarer, det vill 

säga en kulturell verktygslåda fylld med språk som får saker att hänga samman i olika 

situationer, vilka kan vara till hjälp när man konstruerar verkligheten (Burr, 2015, s.69). 

Diskurser liknar tolkningsrepertoarer, i det hur människor kan använda diskurser som 

”flexibla resurser” i social interaktion. Tolkningsrepetoarer utgörs av ett antal termer som 

används på ett specifikt stilistiskt och grammatiskt vis (Wetherell & Potter 1988 refererad i 

Winther Jörgensen & Phillips, s.114). Begreppet tolkningsrepertoar används av Potter & 

Wetherell för att understryka att språkbruket i vardagen är både dynamiskt och flexibelt. 

Begreppet definieras av Potter & Wetherell (Potter & Wetherell, 1987 refererad i Räterlinck, 

2011, s.215) som ”ett antal sammanlänkande termer och begrepp som används för att bygga 

upp en framställning av något - i människans konstruktioner av verkligheten.”. Människor kan 

använda varje repertoar som resurs för att konstruera versioner av verkligheten (Räterlinck, 

2011, s.214). Tolkningsrepertoarer är som byggstenar människor använder sig utav för att 

konstruera sina handlingar, kognitiva processer och olika fenomen vilka i sig består av 

urskiljbara samlingar av termer, beskrivningar, talesätt och metaforer (Potter & Wetherell, 

1995 &1998 refererad i Burr, 2015, s.69). Tolkningsrepertoarer utgörs alltså av olika begrepp, 

metaforer, förklaringar eller beskrivningar, sätt att utrycka sig, vilka används för att 

kategorisera och förklara fenomen. Ett exempel på hur en tolkningsrepertoar kan se ut är; att 

tala om ungdomar utifrån termer som ”oerfaren”, ”ung”, att inte ha vuxit färdigt, vara omogen 

och som i att inte vara myndig, kanske rent av ”lilla gumman” eller ”yngling". Dessa begrepp 



 

 

och beskrivningar skapar en bild av hur man kan se på ”ungdomar” utifrån ett visst 

perspektiv, en möjlig tolkning utifrån en tolkningsrepertoar inom en större ålderdiskurs.  

3.4 Subjektsposition  

Inom socialkonstruktionismen talar man även om subjektspositioner, det vill säga utrymmet 

som varje person kan ”röra sig” (tala, bete sig) inom den position som man innehar vid ett 

tillfälle. Att inneha och tilldela andra subjektspositioner är även ett sätt att utöva makt på, men 

vi kan göra motstånd mot dessa subjektspositioner, välja att inte acceptera en subjektsposition 

och istället positionera oss i en annan. (Burr, 2015, s.132). 

 

Begreppet subjektsposition definieras som en ”underförstådd position inom en viss diskurs 

som kan vara upptagen eller tagen i besittning av en person, och som tillhandahåller en bas 

för dennes identitet och erfarenhet” (egen översättning från Burr, 2015, s.238). Med andra ord 

kan man säga att en subjektsposition är ”de identiteter eller positioner som en person har 

möjlighet att lokalisera sig själv eller andra inom” (Edley, 2001, s.209). Närmare förklarat 

tilldelas, eller med ett finare ord ”interpelleras” individer bestämda positioner inom en 

diskurs. Om till exempel ett barn säger ”pappa” och mannen reagerar på det, innebär det att 

han har interpellerats (tilldelats) med den särskilda identiteten (positionen) som ”pappa”, 

vilket i sin tur medföljer vissa tillhörande förväntningar på hans beteende (Winther Jörgensen 

& Phillips, 2015, s.48). ”Pappa” är alltså en subjektsposition, inom en diskurs om familj. 

Begreppet subjektsposition kan kopplas till ideologi, i den bemärkelsen att ”ideologier 

konstruerar subjekt genom att försätta människor i specifika identiteter eller positioner” (egen 

översättning, Edley, 2001 s.209) och att subjektivitet därför är en effekt av ideologi. Enkelt 

förklarat kan man säga att subjektspositioner är ”platser” i en konversation, identiteter som 

genom specifika sätt att tala på blir relevanta (Edley, 2001 s.210). 

Detta innebär alltså att eftersom sättet att tala på är föränderligt, det vill säga vilka diskurser 

som ligger till grund för och de tolkningsrepertoarer som tillämpas i ett samtal, är även 

talarnas identiteter det (Edley, 2001 s.210). Dock är det viktigt att påminna om att även om 

människors identiteter påverkas av diskurser och sätt att tala, så är det även människor som 

skapar diskurser och talar. 

 

Sammanfattning 

Diskursanalysen och diskurspsykologin grundar sig i socialkonstruktionismen, vilket innebär 

att man ser på verkligheten som konstruerad. Diskurser som konstrueras genom samspel 

mellan människor, deras språkanvändning. Tolkningsrepertoarer är språket som verktyg för 

att konstruera verkligheten och subjektspositioner befintliga positioner inom en diskurs, 

positioner med vissa handlings- och tal-utrymmen. 

De analytiska begrepp jag valt för denna studie är typiska för socialkonstruktionismen och 

passar därför även ihop med diskursanalys och diskurspsykologi. Begreppen gör det möjligt 

att utgå ifrån språket som konstruerande och passar uppsatsens syfte och frågeställning. Hur 

kvinnor som är chefer konstruerar chefskapet, det vill säga hur subjektspositionen chef 

konstrueras, vilka tolkningsrepertoarer som används i kvinnors framställningar samt vilka 

bakomliggande diskurser som kan identifieras. 



 

 

4  METOD 

Nedan presenteras hur studien gick till, hur urvalsprocessen såg ut, vilken typ av intervjuer 

som genomfördes, vilka etiska risker som finns med metoden samt hur analysarbetet 

genomfördes. 

4.1 Urval 

Urvalsprocessen bestod i att jag kontaktade kvinnliga chefer inom kvinnodominerade 

yrkesgrupper och frågade ifall de var intresserade av att bli intervjuade. Varför jag valde just 

kvinnodominerade yrken var för att det enligt SCB (Statistiska centralbyrån, 2015) är där som 

det finns flest kvinnliga chefer, och där mitt urval således skulle vara som störst. 

 Jag fick på så sätt kontakt med personer av intresse som passade mitt syfte; de var kvinnor 

som var chefer inom kvinnodominerade yrkesgrupper. Av de kvinnor som svarade, 

vidarebefordrade vissa även min intresseförfrågan till andra kvinnliga chefer inom deras 

nätverk. Det blev således en blandning av bekvämlighetsurval och snöbollsurval, det vill säga 

bekvämlighetsurval som i att urvalet består av personer som var tillgängliga för forskaren och 

snöbollsurval som i att forskaren använder sig av redan kontaktade personer för att via dem få 

kontakt med fler. Vanligtvis kan bekvämlighetsurval vara problematiska gällande 

generalisering, men som introduktion till respondenter och i kvalitativa studier är detta en 

användbar urvalsmetod. (Bryman, 2015, s.194-197). 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebar att intervjuerna genomfördes utifrån en 

utformad intervjuguide med några få frågor och mer generella teman som styrde intervjun 

(Bryman, 2015, s.414 - 415). Detta tillät en mer ”samtalsorienterad” typ av intervju snarare än 

”fråga-svar”, intervjuprocessen var flexibel med naturliga frågeställningar som anpassades 

efter tidigare svar. Se bifogad bilaga för intervjufrågor. 

Intervjuerna utfördes på kvinnornas respektive arbetsplatser, i enskildhet av deras kontor 

alternativt i möteslokaler. Intervjuerna var mellan tjugofem och trettio minuter långa och 

genomfördes, med ett undantag, en per dag. 

Totalt genomfördes sex intervjuer med kvinnliga chefer inom olika verksamheter, hur länge 

de hade arbetat som chef varierade men samtliga var chefer vid intervjutillfället. Intervjuerna 

spelades, efter godkännande av samtliga deltagare, in och användes vid transkribering och 

som underlag för analys och diskussion.  

4.3 Forskningsetiska risker 

Innan varje intervju informerades deltagarna i enlighet med de forskingetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002) och jag svarade på eventuella frågor som de hade. Deltagarna var 

således medvetna om att deras deltagande var frivilligt, att de var anonyma och på vilket sätt 

deras svar skulle användas, innan de genomförde intervjuerna.  



 

 

Samtliga deltagare tilldelades slumpmässigt fingerade namn för att bevara deras integritet, 

dessa namn var; ”Lovisa”, ”Elisabeth”, ”Michaela”, ”Sanna”, ”Klara” och ”Monica”, namnen 

som förekommer i denna uppsats är alltså inte de intervjuade kvinnornas riktiga namn. Andra 

faktorer som kunde identifiera deltagarna, som företagsnamn eller specifika detaljer, ändrades 

också i använda citat och utdrag från intervjuerna till fördel för de intervjuades anonymitet. 

I och med diskursanalysens fokus på diskurser är det extra viktigt att som forskare vara 

uppmärksam på vilka diskurser man själv konstruerar och deltar i. I intervjuerna både 

konstruerade och konstruerades båda parter, jag som frågeställare och deltagarna som 

berättare. Tillsammans med kvinnorna i varje intervju konstruerades situationen, de ämnen 

som vi pratade om, genom vår språkanvändning, hur frågor respektive svar tolkades och 

konstruerades i kontexten vi befann oss i; en intervju för ett examensarbete om kvinnliga 

chefer. 

Eftersom att diskurser konstrueras genom språket, blev utformandet av intervjufrågor extra 

viktigt, såväl som mer ”spontana” uppföljningsfrågor och samtalets utveckling under 

intervjuerna. Jag försökte på så vis ta hänsyn till min egna språkanvändning i samtliga 

intervjuer och vara uppmärksam på hur jag formulerade frågor.  

4.4 Metodens begränsningar 

Då diskurspsykologin som metod tar hänsyn till social kontext är den mindre lämplig att 

använda om syftet är att belysa större, övergripande diskurser eftersom att det blir alltför 

komplext. Därför har jag i min analys istället fokuserat på deltagarnas konstruktioner på en 

mer detaljerad nivå, med exempel från deras vardagliga liv.  

Diskursanalysen som metod är känslig för hur begreppet ”diskurs” tolkas och används, 

eftersom att det finns så många olika tolkningar och definitioner av termen (Bryman, 2015, 

s.486-487). Hur man använder sig av begreppet i sin analys kan därför variera mellan olika 

forskare. 

4.5 Analys 

Intervjuerna transkriberades och lästes igenom flera gånger i sökandet efter mönster som 

kunde visa på användningen av tolkningsrepertoarer och diskurser i form av likartade och 

återkommande argument. De återkommande ord eller ämnen som kvinnorna använde sig av i 

intervjuerna utgjorde efter ett antal genomläsningar mönster. Dessa mönster bildade sedan de 

tre tolkningsrepertoarerna; ”det professionella samspelet”, ”det kravfyllda chefskapet” och 

”det manliga och det kvinnliga i chefskapet” samt de tre subjektspositionerna; ”chefen som 

kollega”, ”chefen som den ytterst ansvariga” samt ”den elaka kvinnan” vilka resultatdelen 

utgörs av med rubriker med samma namn. 

Utifrån mönster av konstruktioner identifierades alltså tre tolkningsrepertoarer och tre 

subjektspositioner, dessa diskurspsykologiska och socialkonstruktionistiska begrepp angavs 

tidigare i uppsatsen under rubriken ”Teori”. Närmare beskrivet undersöktes vilka 

tolkningsrepertoarer kvinnorna använde sig av och hur, vilka diskurser som konstruerades 

samt inom vilka olika subjektspositioner konstruerades och tilldelades till kvinnorna själva 

eller andra. 



 

 

5 RESULTAT 

Utifrån de kvinnliga chefernas konstruktioner av chefskapet identifierades tre 

tolkningsrepetoarer, inom vilka tre subjektspositioner tolkades framträda. Jag har valt att kalla 

tolkningsrepertoarerna för ”det professionella samspelet”, ”det kravfyllda chefskapet” & ”det 

manliga och det kvinnliga i chefskapet”. Nedan presenteras först en identifierad 

tolkningsrepertoar och därefter en identifierad subjektsposition, därefter nästa identifierad 

tolkningsrepertoar följt av en subjektsposition och så vidare. Detta då jag tolkat 

tolkningsrepertoarerna som subjektspositionernas diskursiva sammanhang och 

förutsättningar, vilka jag vill förmedla i ”rätt” ordning för att underlätta läsningen. 

5.1 Det professionella samspelet  

Den första tolkningsrepetoaren som kvinnorna konstruerar chefskapet inom har jag döpt till 

”det professionella samspelet”. Inom denna tolkningsrepertoar samlade jag återkommande 

uttryck och fraser kvinnorna använde sig utav i sina konstruktioner. Gemensamt för dessa 

fraser var fokus på relationen mellan chefen och medarbetare. 

 

Följande citat visar vilka konstruktioner som fanns av hur kvinnorna förhöll sig som chef till 

sina medarbetare, hur de konstruerade sin relation till medarbetare.  

” […] jag vill vara och försöker vara en chef tror väldigt mycket på 

medarbetarnas liksom inneboende vilja och kraft jag ger dem väldigt mycket 

fritt rum och väldigt mycket på frihet under ansvar…” – ”Lovisa”. 

 

Citatet ovan illustrerar hur flera av kvinnorna konstruerade relationen till medarbetarna som 

bestående av förtroende och frihet. Frasen ”frihet under ansvar” tolkade jag som ett utryck för 

just detta; att de beskrev en tillit till att medarbetarna klarade av och skötte sina 

arbetsuppgifter, förutsatt att de tog ansvar för att det skulle ske. I och med att beskriva 

chefskapet som bestående av att ge medarbetarna ”frihet under ansvar”, blev det en 

tolkningsrepertoar inom vilken kvinnorna konstruerade relationen som professionell och som 

ett samspel där den ena parten (chefen) gav den andra (medarbetarna) frihet i form av 

utrymme, ”fritt rum” med ansvar.  

Ytterligare en aspekt av hur relationen till medarbetarna konstruerades var att det låg ett fokus 

på handledning och coachning. Kvinnorna konstruerade en viktig del av deras relation till 

medarbetarna i form av att vara en handledare som ger positiv eller negativ feedback och som 

skulle vara tillgänglig för medarbetarna. De intervjuade kvinnorna använde sig utav olika ord 

och benämningar för att skapa bilden av relationen mellan chef och medarbetare som ett 

samspel där man tillsammans, i dialog, försökte uppnå uppsatta mål. Citatet nedan visar hur 

”Monica” konstruerar samarbetet och samspelet med medarbetarna. 

 

”ja jobbar väldigt mycket för att vi ska, att alla ska vara delaktiga. […] jag tror 

inte att man kan bestämma saker och sen få medarbetarna med sig, utan jag tror 

att medarbetarna måste vara med i utvecklingsprocessen, och det är inte bara 

som jag tror utan jag har varit med om det, att vi har bestämt och sen så blir det 



 

 

så att ”varför gör de inte som vi säger?” näe därför att man har inte begripit 

varför man ska göra det, så att det tycker jag är en viktig del, att bjuda in till 

delaktighet och lyssna på medarbetarna vad de tycker.” – ”Monica”. 

 

 

Det är i och med denna användning av ord som ”delaktighet” och ”utvecklingsprocess” som 

relationen konstrueras som ett samspel och en dialog mellan medarbetare och chef. Att lyssna 

på vad medarbetarna har att säga konstrueras som viktigt, då risken annars är att medarbetarna 

inte förstår varför de ska utföra arbetsuppgifter på ett visst sätt.  

Genom att framställa chefskapet på ett sätt som visar på ett samspel och kommunikation 

mellan medarbetare och chef samt peka på en ”frihet under ansvar” gentemot arbetsuppgifter 

framträder tolkningsrepertoaren ”det professionella samspelet”. 

 

Det som framkom mer inom denna tolkningsrepertoar var hur relationen till medarbetarna 

konstruerades som professionell, som ett arbetsmässigt förhållande, där flera av kvinnorna 

beskrev att de inte kunde tänka sig vara kompis med sina medarbetare utan att deras relation 

byggde på en arbetsmässig grund, där det framställdes som opassande och nästintill otänkbart 

att umgås privat. Mer om detta under nästa rubrik där subjektspositionen ”chefen som 

kollega” presenteras. 

 

5.1.1 Chefen som kollega 

Hur kvinnorna framställde relationen mellan chef och medarbetare inom tolkningsrepertoaren 

”det professionella samspelet” konstruerade relationen som ett samspel. Vidare framkom även 

hur relationen konstruerades som professionell, yrkesmässig, vilket gav upphov till 

subjektspositionen ”chefen som kollega”. 

Följande citat visar hur relationen till medarbetarna konstruerades som ett arbetsförhållande 

och inte som en vänskapsrelation. 

”Nämen det som alltid skapar lite stök är ju tror jag är ju om man som chef är 

kompis med nån ur medarbetargruppen liksom eller favoriserar nån, sådär det 

blir aldrig riktigt bra, asså det kan vara lätt gjort med det blir inte bra tror jag.”  

– ”Lovisa”. 

 

Även ”Sanna” lyfte fram hur relationen till medarbetare konstruerades som ett 

arbetsförhållande och beskrev en erfarenhet av hur detta kan ta sig i uttryck. 

 

” Jag är väldigt noga med det, […], när jag har fått nya uppdrag då har jag liksom varit 

tvungen att sluta umgås med personer som var kollegor då för det går ju inte. […] jag skulle 

aldrig va med nån som jag var chef för. Jag har också haft att en av mina bästa väninnor ville 

söka jobb hos mig som chef, och ja sa det går inte, jag kommer aldrig att anställa dig, jag kan 

inte göra det, ja då kan inte vi umgås mer, antingen får vi offra vår vänskap… det där har jag 

hållt mig till som ett rättesnöre.” – ”Sanna”. 



 

 

Båda ovanstående citat visar hur kvinnorna använder sig av olika ord och begrepp för att 

konstruera relationen mellan chefen och medarbetare som yrkesmässig. Genom att använda 

sig av ord som ”kompis”, ”vänskapsrelation” och ”kollegor” tydliggjorde kvinnorna hur 

relationen skiljde sig från privata relationer och hur de istället konstruerar relationen som i 

förhållande till arbetet och arbetsplatsen. Dessa konstruktioner medför också att 

handlingsutrymmet konstrueras som begränsat, i och med att relationen begränsas till arbetet 

och till arbetsplatsen, samt att umgås utanför arbetet enligt konstruktionerna inte blir 

passande.  

 

Jag tolkar kvinnornas konstruktioner av relationen mellan chef och medarbetare på 

arbetsplatsen som bundna till subjektspositionen ”chefen som kollega”, där chefen blir 

konstruerad på ett visst sätt i förhållande till medarbetarna och där det finns vissa 

förväntningar på subjektspositionen, vilket beteende chefen förväntas, och kan, uppvisa. 

Exempelvis på beteenden som förväntades i och med subjektspositionen var uppvisandet av 

en kollegial relation, till skillnad från till exempel en privat vänskapsrelation samt en mindre 

övervakande inställning från chefens sida gentemot hur medarbetarna utförde sina 

arbetsuppgifter. 

 

Inom tolkningsrepertoaren ”det professionella samspelet” framträder subjektspositionen 

”chefen som kollega”, inom en övergripande yrkesdiskurs. Yrkesdiskursen innehåller i sin tur 

vad som är okej på arbetsplatsen, normer och värderingar om saker som är arbetsrelaterade, 

dikterar villkoren för hur tillexempel relationer konstrueras och vilka subjektspositioner som 

blir möjliga. 

5.2 Det kravfyllda chefskapet 

Ytterligare en tolkningsrepertoar som identifierades har jag valt att kalla för ”det kravfyllda 

chefskapet”. Detta då ett flertal av kvinnornas berättelser och föreställningar om chefskapet 

konstruerades som något allvarligt och krävande.  

I följande citat konstruerar ”Klara” chefskapet som mål-fokuserat och emellanåt svårt. 

”Varje dag på jobbet, det tycker jag är skitkul! Men det kräver mycket jobb av 

en också, och särskilt lära sig mycket om samtalsmetodik och såna här saker, när 

man ska fiska fram det här som får den här människan att brinna. Och hur fiskar 

jag fram det här som den här människan tycker är roligt å jobba med och hur 

kan vi formulera mål och vad har vi för auktoriteter på vägen för att man ska gå 

mot det målet.” – ”Klara”. 

 

I nästa citat se vi hur ”Monica” konstruerar chefskapet i förhållande till ansvarstagande. Hur 

hon konstruerar en chef som målfokuserad. 

   

”För mig har det varit viktigt att jag är väl insatt i verksamheten, jag har ingen 

längtan efter att hoppa in i nåt annat chefsjobb, även om jag skulle bli tillfrågad. 

Så det är inte chefskapet, ledarskapet, för mig personligen, som lockar. Utan det 



 

 

är mer vad vi kan åstadkomma i verksamheten. Att hjälpa till att driva mot de 

mål som jag tycker är viktiga.” – ”Monica”. 

 

Genom att konstruera chefskapet utifrån mål och hur dessa kan uppnås, skapar kvinnorna en 

bild av chefen som ”kaptenen på ett skepp”, det som styr resten av besättningen, personen 

som ser till att mål uppnås. 

 

Inom tolkningsrepertoaren ”det kravfyllda chefskapet” och inom vad man kan säga är en 

diskurs om professionalitet fann jag även lite mer specifika konstruktioner om ”mod” och hur 

mod på olika sätt var en framträdande aspekt av kvinnornas konstruktioner kring att vara chef. 

”Ehh handlingskraftig, eh asså modig, det tänker jag ofta på det är ju ingen roll 

som man ger sig in i om man är en person som inte, asså man… det kommer att 

blåsa. Det kommer att vara saker som du måste hantera och som gör att du 

måste agera, brukar jag säga. Så att ja modig.  Modig och engagerad. ”– 

”Michaela”. 

 

”Sanna” konstruerar mod som en aspekt av chefskapet i form av att våga ta ”tuffa beslut”. 

”[…] inte rädd för att ta beslut, att jag vågar ta lite tuffa beslut, och det kanske 

inte alla tycker är så kul men jag brukar säga att ”att vara chef är ju inte att vara 

älskad av alla, eller omtyckt av alla” men man har ju ett uppdrag och det är ju 

det som jag sätter kanske i första hand.” – ”Sanna”. 

 

Kvinnornas föreställningar om hur de tänker kring sitt dagliga arbete visar på hur 

konstruktioner om att vara målinriktad och modig, att ”våga” göra vissa saker är en del av 

deras föreställningar om att vara chef. Hur de konstruerar sitt chefskap inom en 

tolkningsrepertoar där mod i form av att till exempel våga ta beslut eller stå på sig för att 

lyckas nå uppsatta mål konstrueras som en väsentlig del av chefskapet och något som de 

upplevde att de behövde vara.  

 

Jag tolkade mod och ansvar som en väsentlig del av den professionella diskursen och inom en 

tolkningsrepertoar om chefskapet som kravfyllt, där mod behövs för att våga ta beslut och 

ansvar för att kunna leda andra mot uppsatta mål. Kvinnorna konstruerade chefskapet som 

ansvarsfullt och krävande, där mod framställdes som en väsentlig del av chefskapet för att 

våga ta beslut inom tolkningsrepertoaren ”chefskapet som kravfyllt”. 

 

De formuleringar som användes av kvinnorna tolkade jag utgjorde moment inom en diskurs 

om professionalitet. Konstruktionerna bildar tillsammans en tolkningsrepertoar där chefskapet 

framställs som kopplat till ansvar och mål, inom denna identifierades den subjektsposition jag 

kallar för ”chefen som ytterst ansvariga”, mer om detta under nästa rubrik.  

 



 

 

5.2.1 Chefen som den ytterst ansvariga 

Inom tolkningsrepertoaren ”chefskapet som kravfyllt” konstruerades chefskapet som 

ansvarskrävande och som man behövde mod för att utföra. Inom denna tolkningsrepertoar 

framträdde därefter subjektspositionen ”chefen som ytterst ansvarig”.  

Det blir tydligt att se hur ansvar konstrueras som viktigt i chefskapet i ”Michaelas” citat. 

 

”Jag tror att många upplever att jag liksom är en ansvarstagande person, att 

händer det nåt så vet dem att de kan luta sig emot liksom att jag hanterar det på 

rätt sätt.” – ”Michaela”. 

 

Kvinnorna använde sig av utryck som ”målsättningar”, och ”ansvar” för att konstruera sitt 

chefskap som något strukturerat och allvarligt, att de arbetar hårt och att chefskapet inte är 

något enkelt.  

”Eh men i den här organisationen är jag ny och jag som enhetschef så har jag ett 

ansvar ehh för mina medarbetare både att de har en personlig utveckling och att 

de har de verktyg de behöver för att göra sitt jobb och för arbetsmiljö och ja lite 

sånahär övergripande saker.” – ”Monica”. 

 

I ovanstående citat ser man konstruktionen av chefspositionen som den ansvarige inom en 

mängd olika områden, både för medarbetarnas personliga utveckling som för deras arbete och 

arbetsmiljön. Chefen konstruerades som den person som tar ansvar och som andra kan luta sig 

mot, den ”ytters ansvariga”.  

 

Nästa tolkningsrepertoar ”det manliga och det kvinnliga i chefskapet” innehåller hur kön på 

olika sätt konstruerades i förhållande till chefskapet. 

5.3 Det manliga och det kvinnliga i chefskapet 

Den sista identifierade tolkningsrepertoaren ”det manliga och det kvinnliga i chefskapet” 

bygger på de konstruktioner som kvinnorna använde sig av som jag tolkade hörde ihop med 

föreställningar om kön eller genus. Värt att observera att arbetsplatserna som kvinnor jag 

intervjuade arbetare på var kvinnodominerade, och hade fler kvinnliga chefer. 

 

I följande citat syns en konstruktion av hur könet kunde ha betydelse på arbetsplatsen och 

föreställningen om att män lättare fick pondus och status än kvinnor, något som ”Sannas” 

citat nedan handlar om. 

”Så tror jag att… män har lättare att få, vad ska jag säga ”mandat”…, status, pondus 

jaaa. Det tror jag bara för att man är man. Jag vill inte tro så men jag har sett exempel 

på när det är så och det är inge kul…och det kanske inte bara handlar om ledarskap, 

det kan handla om att fortfarande i vissa sammanhang så har könet mer betydelse än 

vad man säger eller presterar.” – ”Sanna”. 



 

 

I detta citat konstrueras könet som en betydelsefull aspekt av hur man bemöts och huruvida 

man får ”pondus” på arbetsplatsen. ”Sanna” konstruerar könet som överordnat vad man 

åstadkommer eller gör på arbetet. 

Även ”Elisabeth” konstruerade könet som betydelsefullt gällande pondus: 

”Det här med manligt och kvinnligt är ju… jag vet inte… jag tror att männen 

kan ha mer pondus än vad kvinnor kanske har tror jag… […] varför skulle det 

vara så det vet jag inte…” –”Elisabeth” 

Elisabeth konstruerar även hon könet som betydelsefullt i förhållande till pondus, att män har 

mer pondus än vad kvinnor har, fast utrycker att hon inte vet varför. 

 

Inom tolkningsrepertoaren ”det manliga och det kvinnliga i chefskapet” konstrueras kön som 

en faktor i förhållande till olika aspekter av chefskapet, där kvinnor konstrueras som det kön 

som har svårare att få pondus. Att vara man eller kvinna konstrueras ha betydelse för huruvida 

man upplevs ha pondus och status, vilket i sin tur har tydlig relevans till chefsyrket i sig. 

Könstillhörigheten konstrueras som övergripande vad man ”gör” och säger i vissa 

sammanhang vilket kan tolkas som att denna tolkningsrepertoar och en genusdiskurs är 

övergripande samtliga andra tolkningsrepertoarer. 

Inom tolkningsrepertoaren ”det manliga och det kvinnliga i chefskapet” framkom även 

konstruktioner om kvinnor som ”elaka”, vilket formade subjektspositionen ”den elaka 

kvinnan”. Vilket leder oss in på nästa avsnitt. 

 

5.3.1 Den elaka kvinnan 

Följande citat visar en återkommande konstruktion där kvinnor konstruerades som elaka mot 

andra kvinnor i större utsträckning än förhållandevis till män. 

”Men, men det är ju inte så smickrande det jag kommer att säga nu, man jag kan ju 

tycka ibland att kvinnor är elaka mot andra kvinnor. Mmm, eh och det får vi inte ägna 

oss åt tänker jag, vi ska stötta varandra, men alltså det har jag sett genom åren att, män 

är oftast rakare, bryr sig inte om tjafts på samma vis, generellt sätt då. Medans 

kvinnor, ja kan ägna, kvinnor kan vara fulare, tyvärr.” – ”Lovisa”. 

I ovanstående citat syns hur könet konstrueras som en faktor inom problematik på 

arbetsplatsen, där kvinnliga medarbetare konstruerades som ”elaka” mot andra kvinnor till 

skillnad från hur män konstruerades. Konstruktionen av kvinnor som elaka tolkade jag som en 

subjektsposition som konstruerades och tillskrevs vissa kvinnor inom en övergripande 

könsdiskurs. 

Nedan konstruerar ”Lovisa” könet som betydande för chefskapet i förhållande till 

föreställningar om uppfostran eller historisk kontext, som förekomsten av värnplikt. 

 

”Och det tror jag liksom beror på hur vi fostras, om du tänker. Grabbar fostras liksom 

att vara i lag och sådär medan kvinnor är mer två & två och liksom det där hänger med 



 

 

upp i livet sen. Det där gäller ju att vi pratar om, på arbetsplatser och inte tillåter oss 

att, att vara elaka mot varandra. […] Sen ägnar sig ju inte alla åt det här utan det är 

generellt sett så är kvinnor lite mindre… bussiga. Det är konstigt, varför? Ibland har 

jag tänkt på, historiskt, män gör ju, eller gjorde ju det när jag växte upp, militärtjänst, 

så gjorde ju alla lumpen då och liksom då var det ju självklart att …de lärde de sig 

liksom att följa, nu är du, Jag följer dig och sådär.” – ”Lovisa”. 

”Lovisa” konstruerar även hon kvinnor som ”mindre bussiga”, tilldelar kvinnor en sorts 

kollektiv subjektsposition som ”den elaka kvinnan” inom tolkningsrepertoaren ”det manliga 

och det kvinnliga i chefskapet”. 

Här syns kvinnornas konstruktioner om chefskap i förhållande till kön tydligt, hur 

subjektspositionen ”den elaka kvinnan” konstrueras och tilldelas andra kvinnor.  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis identifierade jag tre tolkningsrepertoarer inom vilka jag identifierade tre 

subjektspositioner utifrån kvinnornas konstruktioner av chefskapet. De tre 

tolkningsrepertoarerna var; ”det professionella samspelet”, ”det kravfyllda chefskapet” samt 

”det manliga och det kvinnliga i chefskapet”. Inom den första tolkningsrepertoaren ”det 

professionella samspelet”, konstruerades relationen till medarbetare som en gränsdragning 

mellan det personliga, det privata och det yrkesmässiga, utifrån subjektsposition ”chefen som 

kollega”. Inom den andra tolkningsrepertoaren ”det kravfyllda chefskapet” konstruerades 

chefskapet som krävande och som det behövdes ansvarstagande och mod för att utföra. Inom 

denna tolkningsrepertoar konstruerades subjektspositionen ”chefen som den ytterst 

ansvariga”, det vill säga den person som andra kan luta sig mot och som det krävs mest ifrån. 

Den sista tolkningsrepertoaren ”det manliga och det kvinnliga i chefskapet” innefattade hur 

kön konstruerades som problematiskt i vissa sammanhang, särskilt i förhållande till pondus 

och status, samt hur andra kvinnor tilldelades subjektspositionen ”den elaka kvinnan”. Även 

konstruktionen av hur könets betydelser hade sin bakgrund i kontext av uppfostran eller 

historiska influenser som värnplikt återfanns i tolkningsrepertoaren ”det manliga och det 

kvinnliga i chefskapet”. 

 

Genom dessa tre identifierade tolkningsrepertoarer och tillhörande tre subjektspositioner 

skapades en bild av hur de kvinnliga cheferna konstruerade chefskapet på olika sätt. 

 

 

 



 

 

6 DISKUSSION 

Nedan följer en diskussion kring uppsatsen olika delar i förhållandet till syfte, tidigare 

forskning, teoretisk och begreppslig referensram samt avslutande reflektioner. 

6.1  Resultat i relation till problemformulering och syfte    

Syftet med denna uppsats var att studera hur kvinnor som innehar en chefsposition framställer 

chefskapet. Att få inblick i hur kvinnor konstruerar chefskap och identifiera vilka diskurser 

som kan tänkas påverka dem. Frågeställningar var: På vilka sätt framställer kvinnor som är 

chefer chefskapet? samt vilka villkor och förväntningar finns utifrån kvinnliga chefers egna 

framställningar av chefskapet? 

Studiens resultat ledde till att de intervjuade kvinnliga chefernas konstruktioner av chefskapet 

delades in i tre identifierade tolkningsrepertoarer; ”det professionella samspelet”, ”det 

kravfyllda chefskapet” och ”det manliga och det kvinnliga i chefskapet” samt tre 

subjektspositioner; ”chefen som kollega”, ”chefen som den ytterst ansvariga” och ”den elaka 

kvinnan”. Inom dessa diskuterades konstruktioner av olika aspekter inom chefskapet; 

relationer till medarbetare, framställningen av chefskapet som krävande och ansvarsfyllt samt 

hur könstillhörighet på olika sätt konstruerades som betydelsefullt i relation till pondus samt 

konstruktionen av kvinnor som elaka. Konstruktionerna pekar i sin tur på bakomliggande 

diskurser inom vilka konstruktionerna blir möjliga, det vill säga vilka förväntningar och 

villkor som finns inom respektive diskurs. 

6.2 Resultat i relation till Tidigare forskning  

Det finns ett antal likheter men även några skillnader, mellan mitt resultat och de artiklar som 

jag tagit upp under rubriken ”tidigare forskning”. Nedan följer först några likheter mellan mitt 

resultat och resultat från tidigare forskning, och efter det några där resultaten skiljer sig åt.  

Den identifierade tolkningsrepertoaren ”det professionella samspelet” och subjektspositionen 

”chefen som kollega” visade på hur kvinnorna konstruerade professionella relationer till sina 

medarbetare, vilket liknar de resultat som presenteras av Wagner och Wodak (2006) under 

rubriken ”tidigare forskning” och underrubriken ”självpresentation”.   

I Wagnar & Wodaks (2006) artikel framkommer att kvinnor presenterar sig själva som i ett 

team eller grupp, vilket liknar de konstruktioner av relationer till medarbetare som föreställs i 

denna studies resultat. Under ”resultat” och ” det professionella samspelet” redogörs för hur 

kvinnorna jag intervjuat konstruerar relationer till medarbetare som professionell och med 

fokus på samspel, samarbete och dialog, något som i sin tur kan förknippas med 

grupptänkande och som en medlem i ett team. 

Även med Kelans (2008) artikel finns likheter med denna studies resultat. I Kelans (2008) 

artikel presentas en tolkningsrepertoarer om hur det är upp till individerna att utforma sitt liv, 

beroende på olika val. Detta kan kopplas till mitt resultat om hur kvinnorna konstruerade 

chefskapet som mål-fokuserat, med fokus på ansvarstagande och hårt arbete. Att vikten av hur 

de utförde sitt arbete framställdes som viktigt för hur den fortsatta karriären skulle bli, 



 

 

tillexempel om mål skulle uppnås eller inte. Ansvaret för de egna handlingarna blir 

gemensamt och framträdande i båda resultaten. 

Ytterligare en tolkningsrepertoar i Kelans (2008) artikel var den om ”den nya ideala 

medarbetaren”. Kelan beskriver innehållet i denna tolkningsrepertoar som; ”förmåga att göra 

flera saker samtidigt, engagerade i att få saker gjorda samt sammanställer det som ”frihet”. 

Likt de resultat jag presenterar i hur kvinnorna konstruerar frasen ”frihet under ansvar” och 

hur de som chefer ger sina medarbetare frihet att utföra sina arbetsuppgifter förutsatt att de tar 

ansvar för dem. Mitt resultat stödjer således Kelans tolkningsrepertoar om den ”ideala 

medarbetaren”. 

Cammack och Kalmbachs resultat om genusdiskursen att läraryrket är ”typiskt kvinnligt” kan 

man dra paralleller till mitt resultat hur betydelsen av kön konstruerades som påverkade 

möjligheten att få pondus som svårare för kvinnor än respektive för män. Man kan tänka sig 

att detta, åtminstone delvis, kan bero på att chefsyrken fortfarande vanligtvis innehas främst 

av män, även om så inte var fallet på de arbetsplatser som kvinnorna jag intervjuade arbetade 

på. 

I Paridas (2018) studie redovisas resultatet att kvinnliga chefer vidhåller att könet hade 

betydelse för chefskapet, på samma sätt kan man säga att kvinnorna i min uppsats 

konstruerade subjektspositionen ”den elaka kvinnan” samt konstruktionen att kvinnor har 

svårare att få pondus än män. Båda resultaten kan man säga pekar på att kvinnliga chefer i 

vissa sammanhang tycker att kön kan ha betydelse för chefskap, även om det i min uppsats 

kanske inte knyter an till just chefskap, utan mer till beteende på arbetsplatsen - oavsett 

position eller titel. 

I förhållande till andra artiklar under ”tidigare forskning” skiljde sig mitt resultat i vissa 

hänseenden, dock behöver detta inte betyda att resultatens betydelse påverkas, utan att 

tolkningar och kontext möjliggjort olikheter. 

 

Leathwood (2005) kommer i sin artikel fram till att kvinnliga chefer upplevde det som svårt 

att kombinera identiteten kvinna med identiteten som chef samt de egna värderingarna med 

subjektspositionen som chef. I förhållande till mitt resultat fanns vissa skillnader. Jag tolkade 

kvinnorna i min uppsats mer som ”konstruktionister” av subjektspositionen ”chefen som 

kollega”, som mer ”bestämmande” eller aktiva i utformandet av subjektspositionen som 

”chefen som kollega”, i det att de konstruerade relationen till medarbetare som en 

professionell gentemot som en vänskapsrelation. Jag upplevde att denna konstruktion av 

relation inte stod i kontrast till kvinnornas egna värderingar utan tvärtom, upplevdes som 

”självklar” – medarbetare var inte vänner utan endast kollegor, det fanns tydliga 

gränsdragningar. 

 

Till skillnad från Schein, Muller & Jacobsons (1989) artikel där det fanns tydliga 

uppfattningar om att könstillhörighet hade relevans för chefskapet, var det inte lika 

framträdande i mitt resultat där omständigheter som uppfostran och militärtjänstgöring 

framstod som mer troliga faktorer gällande skillnader i chefskapet än vad själva 

könstillhörigheten var. 

I Barrantes och Eatons (2018) artikel framkommer att kön, eller snarare feminina och 

maskulina egenskaper som förknippas med kön och eller sexuell läggning, upplevs passa 

bättre för vissa ”typer av chefspositioner”. Homosexuella tillskrevs ha fler ”feminina drag”, 



 

 

men ansågs dock inte ha färre ”maskulina drag” eller vara sämre lämpade för ”könsneutrala” 

eller ”maskulina” typer av chefspositioner. Några liknanden konstruktioner i förhållande till 

kön och chefskap framkom inte lika tydligt i mitt resultat, en möjlig liknelse skulle vara hur 

subjektspositionen ”den elaka kvinnan” konstruerades som i att kvinnor skulle vara mer elaka 

än män. Dock visade mitt resultat snarare på hur andra faktorer som uppfostran eller historisk 

kontext kunde ha större betydelse än könstillhörighet. 

 

6.3 Resultat i relation till Teoretisk och begreppslig referensram 

I och med diskursanalytiskt och diskurspsykologiskt tänkande kunde kvinnornas berättelser 

och språkkonstruktioner tolkas som mönster som sedan utmynnade i utformandet av tre 

tolkningsrepertoarer och tre subjektspositioner. I och med arbetet med dessa diskursanalytiska 

och socialkonstruktionistiska begrepp analyserades kvinnornas berättelser utifrån språket som 

konstruerande. 

Med utgångspunkt i begreppet ”tolkningsrepertoar” analyserades specifika ord och fraser som 

språkliga verktyg vilka kvinnorna använde sig utav för att konstruera chefskapet på ett visst 

sätt. Totalt tre tolkningsrepertoarer identifierades; ”det professionella samspelet”, ”det 

kravfyllda chefskapet” samt ”det manliga och det kvinnliga i chefskapet”. Inom dessa 

tolkningsrepertoarer konstruerade kvinnorna olika subjektspositioner;” chefen som kollega”, 

”chefen som den ytterst ansvariga” samt #den elaka kvinnan” inom diskurser om arbete och 

relationer. Utifrån dessa kan tolkningen om gränsdragning mellan det privata och det 

professionella göras, att det finns normer och regler som påverkade kvinnornas 

konstruktioner, som att tillexempel skilja på ”vänner” och ”kollegor”. Arbetet blir en egen 

”värld” inom vilken det finns förväntningar och regler för hur man förhåller sig till och talar 

om medarbetare, både som chef och som medarbetare. Vi får syn på den yrkesdiskurs inom 

vilken kvinnornas konstruktioner görs ifrån.  

Denna yrkesdiskurs omfattade även hur kvinnorna konstruerade vikten av samspel. Det 

konstruerades som viktigt att ha med medarbetarna i beslutsprocesser och i genomförandet av 

förändringar att det fördes en dialog mellan chefen och medarbetarna. En arbetsdiskurs där 

medarbetare och chef inte är vänner men arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Ett 

samspel med tydliga gränser. 

Inom denna diskurs konstruerades också relationen till medarbetarna av frihet, i det att 

medarbetarna fick ”frihet under ansvar”, något jag tolkade som ett utryck för att medarbetarna 

fick frihet att utföra sitt arbete, under förutsättningen att de tog ansvar för att arbetet blev 

utfört. 

Vidare konstruerades subjektspositionen ”den elaka kvinnan” inom en könsdiskurs och inom 

densamma konstruerades även kvinnor som svårare att få pondus på arbetsplatsen än 

respektive män. Hur könet konstruerades ha för betydelse för chefskapet framställdes som 

beroende på uppfostran samt deltagande i militärtjänstgöring. Här kan man se hur kvinnornas 

konstruktioner förhåller sig till en diskurs om kön, inom vilken kvinnor konstrueras som elaka 

och män som lättare att få pondus. Inom samma könsdiskurs finns även föreställningar om 

hur uppfostran och upplevelser av värnplikt konstrueras som betydelsefullt i förhållande till 

chefskap, eftersom att det påverkar hur vi ”samspelar” med varandra. Här konstrueras alltså 

andra upplevelser, utanför arbetet, som betydelsefulla för chefskapet. Jag tolkade kvinnornas 



 

 

konstruktioner av dessa upplevelser som förknippade med kön, och att deras föreställning om 

militärtjänstgöring betydelse med chefskap förknippas med män. 

Chefskapet konstruerades även som krävande och ansvarsfyllt, genom användandet av olika 

tolkningsrepertoarer som ”mål” och ”ansvar”. ” Mod” konstruerades som ytterligare en 

framträdande aspekt av chefskapet, hur kvinnorna framställde mod som i att våga ta beslut. 

Dessa konstruktioner utgör vad jag tolkar en professionell-diskurs, vad kvinnorna konstruerar 

behövs för att vara chef och kunna leda sina medarbetare mot uppsatta mål. Diskursen 

innehåller vad som konstruerades förväntades av andra och av kvinnorna själva, att en chef 

skulle ta ansvar och fokusera på att uppfylla de mål som var uppsatta. En diskurs inom vilken 

kvinnorna konstruerade chefen som det ytterst ansvariga. 

Sammanlagt bildade kvinnornas konstruktioner en bild av vilka villkor och förväntningar som 

de upplevde ställdes på dem i förhållande till chefsyrket, samt hur de själva upprätthöll och 

konstruerade detsamma.  

6.4 Metodologiska reflektioner 

I genomförandet av studien stötte jag på ett antal begränsningar, i form av att till exempel få 

tag på kvinnliga chefer att intervjua. Det var många som inte svarade på mina 

mailförfrågningar, vilket är förståeligt eftersom att chefer normalt sett kan ha en ansträngd 

arbetssituation. Dessutom är det proportionellt färre kvinnor i chefspositioner generell. Därför 

var det idealt att några av de chefer som svarade även refererade min förfrågan vidare till 

andra chefer. På så sätt fick jag tillgång till chefer som min förfrågan annars inte hade nått.  

Att jag valde att genomföra intervjuer istället för att till exempel analysera texter, som annars 

är typiskt för diskursanalytiska studier, beror på att det inte finns så många offentliga 

dokument skrivna av chefer. De flesta dokument såsom riktningslinjer eller policys finns 

inom organisationer och företag vilket gör dem svåråtkomliga för utomstående. Att studera 

tidningar och artiklar om chefskap samt olika sorters ledarskapslitteratur hade naturligtvis 

varit ett alternativ, dock kände jag att dessa typer av texter sällan skrivs av verksamma chefer 

vilket då frångår uppsatsens syfte och frågeställning. 

 

Att studera yrkesgruppen chefer är något som kan medföra vissa praktiska problem. Chefer är 

i regel upptagna med sitt arbete och har i det avseendet svårt att avsätta tid för tillexempel 

intervjuer. Att jag fick tag på 6 stycken yrkesverksamma chefer, dagtid och på veckodagar 

kan man därför säga var något av en bedrift, eller tur. Utan de kvinnliga chefernas deltagande 

hade denna studie inte varit möjlig. Av alla kvinnliga chefer jag mailade förfrågan om intresse 

att delta, svarade ungefär en tredjedel och av den tredjedelen svarade hälften nej. Det som 

verkligen ”räddade” uppsatsen var när en utav deltagarna svarade ja och hänvisade mig vidare 

till andra kvinnliga chefer i hennes nätverk. Tack vare min formulering i intresseförfrågan (se 

bilaga 2) att vidarebefordra mailet till andra potentiella intresserade kvinnliga chefer fick jag 

på så sätt tag på flera kvinnliga chefer att intervjua. 

 

Min upplevelse av intervjuerna var lite blandade, men gemensamt för samtliga var att det var 

lite nervöst att intervjua dessa framgångsrika chefer som ung student. Men i och med att de 

redan svarat på min intresseförfrågan och således visat intresse för min studie, kunde jag i alla 



 

 

fall till viss del vila i vetskapen om att de förmodligen skulle vara positivt inställda till att 

prata med mig. Även det faktum att jag och kvinnorna kommunicerade med varandra via mail 

innan vi träffades för intervju möjliggjorde en viss känsla eller uppfattning för hur de jag 

skulle intervjua var som personer. 

 

En viktig självkritik till min studie är att jag inte vet hur andra kvinnliga chefer ställer sig till 

kvinnorna jag intervjuades konstruktioner eller mina tolkningar av dem. Det finns även risk 

för att de konstruktioner och subjektspositioner som framställs är typiska för 

kvinnodominerade arbetsplatser och att man skulle få andra resultat om man genomförde 

studien på en mansdominerade eller mer jämställda arbetsplatser.  

6.5 Avslutande reflektioner 

Denna studies resultat kan förhoppningsvis bidra till nya insikter och möjligheter till 

förändringar i hur man talar om, tänker och tycker kring kvinnliga chefer. Genom att se hur 

kvinnliga chefer själva konstruerar chefskapet och därmed få inblick i hur de själva talar, 

tänker och tycker om sitt yrke.  Genom att studera hur kvinnliga chefer konstruerar chefskapet 

kan bakomliggande diskurser som medför villkor och föreställningar, identifieras och i sin tur 

omkonstrueras. 

Sammanfattningsvis besvarar uppsatsen syftet och frågeställningen samt bidrar till tidigare 

forskning i form av fler konstruktioner, identifierade mönster, med detta sagt behövs det mer 

forskning inom chefskap, så att synen på chefskap kan fortsätta att utvecklas. Tillexempel 

vore det intressant att se hur manliga chefer konstruerar chefskapet, så att man kan jämföra 

manliga respektive kvinnliga chefers konstruktioner och se skillnader och likheter. Alternativt 

genomföra studien på en jämställd arbetsplats. Ytterligare en tanke kring framtida forskning 

är att genomföra studien igen, om några år, för att se om och i så fall hur konstruktionerna 

förändrats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 BILAGA 1 

1. Kan du berätta om vad du har för arbetsuppgifter och om du har någon titel? 

2. Hur länge har du jobbat med…? 

3. Kan du berätta hur du/ fick den här positionen/ blev chef? 

a. Utbildning, tidigare arbete… 

 

4. Har du gått några utbildningar i ledarskap (i företagets regi)? 

Ja: Var det något särskilt du tog med dig från utbildningen?  

 

5. Hur ser du på dig själv som chef? Hur skulle du beskriva att du är som chef? 

 

6. Vad kännetecknar en bra ledare/chef för dig? Vilka egenskaper bör denne ha? 

 

7. Varför? Vad är det som är bra med dem (de egenskaperna)? 

 

8. Tror du att det finns vissa av de nämnda egenskaperna som är typiskt manliga eller 

kvinnliga? 

9. Varför/inte? 

 

10. Vad skulle du säga kännetecknar en mindre bra chef? 

11. Varför? 

 

12. Hur vill du att dina medarbetare ska se dig? 

13. Hur tror du att de uppfattar/ser på dig idag? 

 

14. Finns det fler kvinnliga chefer där du jobbar? 

15. Ja: Hur många? 

 

16. Tror du att det finns skillnader mellan hur manliga och kvinnliga chefer uppfattas? 

17. Ja: vilka & på vilket sätt? 

18. Ja: Varför/inte? 

 

19. Har du någon gång upplevt att din identitet som chef påverkas av att du är kvinna? 

20. Är det något du vill tillägga?  

 

 

 

 

 



 

 

8 BILAGA 2 

Hej! 

Jag heter Linnea och jag läser sista terminen på beteendevetenskapliga programmet på 

Mälardalens högskola, med fördjupning socialpsykologi. Jag skriver examensarbete om 

kvinnor och ledarskap, och söker med anledning av det kvinnor som innehar en chefsposition 

som kan tänka sig att delta i en intervjustudie.  

Totalt planerar jag att intervjua 5 kvinnor med chefsposition. Intervjuerna kommer att ta cirka 

20 minuter upp till en timme, i mån av tid som intervjupersonen kan avsätta.  

Skulle du vara intresserad av att bli intervjuad, eller har frågor, så hör gärna av dig till mig på 

mail; 

 eller på telefon;  

 

Om du vet någon annan som du tror kan tänka sig att bli intervjuad får du gärna 

vidarebefordra min förfrågan!  

Tacksam för snabbt svar, 

 

Med vänliga hälsningar 

Linnea Emerson Wallqvist 
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