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Abstract  
 
Both myths and theories have, over time, been involved in shaping the importance of what 

leadership can mean. The depth devoted to leadership, the more complex the concept 

becomes. Power is also an abstract concept and should be included when studying leadership. 

Furthermore, several researchers ask the question whether a female leader can be considered 

without being related to the man. With this as a background, the purpose of the study has 

been founded, which is to study the beliefs that leaders in a managerial position have about 

leadership and power. We also want to illustrate whether these performances differ depending 

on whether the leader in the management position is a man or woman. In order to be able to 

answer this, the concepts of leadership, power and gender are concretized in the theoretical 

frame of reference. Furthermore, the previous research focuses on studies carried out with the 

aim of highlighting gender differences within organizations. The study is based on a 

qualitative method based on six semi-structured interviews. The results of the study show that 

there is a context that determines which leadership should prevail and that differences in 

beliefs about leadership and power exist between male and female leaders in a management 

position. 
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Sammanfattning 

Såväl myter som teorier har genom tiden varit med och format betydelsen av vad ledarskap 

kan innebära. Ju mer fördjupning som ägnas åt ledarskap, desto mer komplex blir begreppet. 

Makt är även det ett abstrakt begrepp och bör inkluderas när ledarskap studeras. Vidare ställer 

flertal forskare frågan om en kvinnlig ledare kan beaktas utan att sättas i relation till mannen. 

Med detta som bakgrund har studiens syfte grundats, vilket är att studera föreställningar som 

ledare i en chefsposition har kring ledarskap och makt. Vi vill även åskådliggöra om dessa 

föreställningarna skiljer sig åt beroende på om ledaren i chefspositionen är en man eller 

kvinna. För att kunna besvara detta konkretiseras begreppen ledarskap, makt och kön i den 

teoretiska referensramen. Vidare fokuserar den tidigare forskningen på studier som utförts i 

syfte att belysa könsskillnader inom organisationer. Studien utgår från en kvalitativ metod 

som bygger på sex stycken semistrukturerade intervjuer. Studiens resultat visar på att det är 

kontext som bestämmer vilket ledarskap som skall råda samt att skiljaktigheter i 

föreställningar om ledarskap och makt finns mellan manliga- och kvinnliga ledare i en 

chefsposition.  
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1. Inledning 

Ledarskap kan upplevas som ett relativt klart och tydligt begrepp som är enkelt att förstå, då 

varje individ ofta besitter en subjektiv uppfattning om vad ledarskap innebär. Vid en 

fördjupning av begreppet uppstår dock en mer komplex bild. Svenska dagbladet (Bolter, 

2016, oktober) har tagit fram en topplista bestående av de mest förekommande myterna 

gällande ledarskap. För att vara en bra ledare anser topplistan att man bör vara extrovert, 

arbeta dubbelt så mycket som sina anställda, vara återhållsam med känslor samt att konstant 

ha full kontroll över sitt arbete. Samtidigt som myter delvis format individers uppfattningar 

om ledarskap, har även ledarskapsforskare haft höga ambitioner att få fram definitioner på 

begreppet. Flertal har bekräftat att det råder en begreppsförvirring (jmf. Hagström, 1990, s. 

10-11). Att beskriva begrepp som chef, ledare, ledarskap, ledarstil eller effektivt ledarskap 

skapar en förvirring då det många gånger är benämningar med samma innebörd. Ledarskap 

kan bland annat vara: ett agerande eller beteende, en form av övertalning, en personlighet, ett 

utövande av inflytande och en maktrelation. Dessa är bara några av de olika benämningar 

Hagström (1990) tar upp som definition av ledarskap men de räcker för att visa på en 

problematik. Begreppet får beteckna allt ifrån en process, ett beteende, en relation, en effekt 

till skilda egenskaper, vilket bekräftar komplexiteten som råder kring begreppsförklaringar 

om ledarskap (Hagström, 1990, s. 10-11).  

 

I en disskussion om ledarskap kan makt inte exluderas. Makt är kontentan av ledarskapet och 

krävs för att en ledare i en chefsposition ska kunna påverka såväl medarbetarna som 

verksamheten (Yukl, 2011, s. 207). Foucault (2017, s. 56) nämner att makt är ett utspritt 

fenomen som ständigt cirkulerar och som finns i varje social relation. I denna studie kommer 

därmed ett fokus ligga på de föreställningar som finns kring makt och hur den kommer till 

uttryck i relation till ledarskap.  

 

Vid ett närmande av ledarskap och makt bekräftas även en förvirring gällande det manliga 

och kvinnliga ledarskapet. Wahl, Holgersson, Höök och Linghag (2018, s. 187) ställer sig 

frågan om en kvinnlig ledare kan beaktas utan att vara i relation till mannen. Män dominerar i 

chefspositioner vilket har gjort att mannen blivit normen för ledarskap. Detta blir intressant 

att inkludera när en undersökning om ledarskap och makt ska utföras.  
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Myter och de begreppsförklaringar som diskuterats visar på behovet av ytterligare studier, 

framför allt sådana som möjliggör en mer djupgående analys. Då begreppen ledarskap och 

makt är komplext och under konstant utveckling blir ny forskning ett omättligt ämne att 

fördjupa sig i. Att studera de föreställningar som ledare i en chefsposition har kring ledarskap 

och makt blir därav intresse då det råder en splittrad uppfattning  

 

1.2. Syfte 

Studiens syfte är att studera de föreställningar som finns kring ledarskap och makt utifrån en 

ledares perspektiv som befinner sig i en chefsposition. Vidare vill vi åskådliggöra om 

föreställningarna skiljer sig åt beroende på om ledaren är man eller kvinna.  

 

1.3. Frågeställningar 

1. Vilka föreställningar finns det kring ledarskap och makt hos ledare i chefspositioner? 

2. Finns det skiljaktigheter i föreställningarna om ledarskap och makt hos de manliga 

respektive kvinnliga ledarna i chefspositioner? 
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2. Teoretisk referensram  

2.1. Ledarskap, makt och att göra kön  

I följande avsnitt kommer studiens fokus riktas på relevanta begrepp och teorier. Till en 

början konkretiseras begreppen ledarskap och makt samt hur de kan komma till uttryck i en 

ledande position. Slutligen berörs könsskillnader i ledarskapspositioner och hur teoretiker 

berört ämnet. Då syftet med studien är att studera föreställningar som ledare i 

chefspositioner har kring ledarskap och makt, krävs en djupgående förklaring av begreppen 

samt redogörelser för teorier kring könsskillnader, för att således kunna tolka empirin. Som 

nämnts i inledningen finns en splittrad uppfattning kring både ledarskap och makt, följande 

del visar därmed hur begreppen ska tolkas i relation till denna studie. 

 

2.1.1. Ledarskap 

Att begreppet ledarskap är komplext och svårt att definiera är märkbart då många teoretiker 

och forskare väljer att inrikta sig på ämnet och begreppsförklaringarna är många. Enligt 

Northouse (2018, s. 2-6) finns det lika många ledarskap som det finns personer som utövar 

det, vilket gör att ett bra ledarskap blir svårt att konkretisera. Dessutom skiljer sig 

uppfattningen åt i vad som utmärker ett bra ledarskap. I följande del av studien kommer 

därmed olika definitioner av begreppet ledarskap belysas. Definitionerna ska således ge en 

tydligare förståelse till hur begreppet ledarskap används i studien. Till en början kommer ett 

förtydligande mellan chef och ledare, samt hur dessa kan höra samman, då samtliga ledare i 

studien besitter en chefsposition. Avslutningsvis kommer en förklaring på hur relationen 

mellan ledarskap och makt kan belysas.  

 

Chef och ledare  

I ett försök att beskriva ledarskap kan de två begreppen chef och ledare användas (jmf. Yukl, 

2013, s. 22). En chef benämns som en person i en formell position som kan delegera 

uppgifter som medarbetare förväntas utföra. En chef har således en befogenhet och ett 

ansvarsområde som organisationen formellt har fastställt (Yukl, 2013, s.22). En ledare kan 

vara motsatsen till chef och har till uppdrag att vägleda och motivera grupper. En ledare 

innehar således en informell position, som har legitimerats av organisationen eller 

arbetsgruppen och har därmed inte likställd befogenhet att ta beslut som en chef (Wahl, 
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Holgersson, Höök & Linghag, 2018, s. 174). En chef kan dock även vara en ledare, de 

behöver inte utesluta varandra. En chefsposition kan besittas av en ledare som således har 

både ett formellt och informellt ledarskap (Christensen, Daugaard Jensen och Lindkvist, 

2014, s. 20).  

 
Ledarskap som en process eller som medfödda egenskaper 

Vad som gör individer till ledare kan förklaras genom två sätt - som en social process eller 

som medfödda egenskaper (Northouse, 2018, s. 7; Wahl et. al. 2018, s. 173). Ledarskap kan 

med andra ord rubriceras som något individen har med sig när hen beträder organisationen 

eller den ledande positionen. Det kan även ses som en kunskap eller ett beteende som 

individen måste lära sig för att kunna utföra.  

 

“Vi har alla hört uttrycket han är född till ledare eller hon är en naturlig ledare” (Northouse, 

2018, s. 7). Författarens citat kan förklaras genom egenskapsperspektivet, vilket beskriver hur 

individer har speciella egenskaper som gör dem till ledare. Exempel på dessa egenskaper 

skulle kunna vara: god kommunikativ förmåga, självsäkerhet, hög stress- och energinivå samt 

maktmotivation (Yukl, 2013, s. 143-145). Detta beskrivs även av Wahl, Holgersson, Höök 

och Linghag (2018, s. 173) som nämner att det är egenskaperna som styr vilka som kan 

besitta ledarskapspositioner och därmed är inte alla individer ämnade att vara en ledare.  

  

För att beskriva hur ledarskapet kan ses som en social process förklarar Northouse (2018, s. 

5) det som en växelverkan mellan ledaren och den underordnade, där de båda parter påverkar 

varandra i någon mån. Det kan således förklaras som en interaktiv händelse, snarare än en 

linjär process. Detta tankesätt möjliggör ledarskapet för varje individ och en ledare behöver 

därmed inte vara en person med formell makt. Liknande resonemang förs av Wahl et. al. 

(2018, s. 173) som förklarar att den sociala processen innebär att flera ledare kan styra 

samtidigt. Vidare beskriver Yukl (2013, s. 19-20) processen som ett sätt att få medarbetare att 

förstå de kollektiva målen och hur de ska nås genom gemensamma ansträngningar.  

 

Ledarskapets makt 

Northouse (2018, s. 5) redogör för begreppet power of leadership, som visar på ett samspel 

mellan ledaren och den underordnade. I detta begrepp har ledaren en roll som kan forma och 
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förändra andra, som en sorts maktposition. Ett annat sätt att se ledarskap är genom begreppet 

transformational process som gör att ledaren får en roll som motiverar den underordnade att 

prestera mer än vad den vanligtvis lyckas utföra. Detta leder till att den underordnade når 

högre målsättningar än vad den normalt sett hade gjort. Slutligen kan ledarskap utföras 

genom skills perspective. Med detta menar Northouse (2018, s. 5) att ledare, genom 

kunskaper om ett visst ämne, möjliggör för ett effektivt ledarskap. Ledarskapet för med sig en 

sorts oundviklig makt som vägleder den underordnade i sitt arbete.  

  

2.1.2. Makt 

Makt är ett fenomen som blir svårt att undvika när ledarskap studeras, därav har ett fokus på 

makt utformats. Följande del är även utformad för att konkretisera hur studien förhåller sig 

till begreppet. För att bevara en sociologisk karaktär i studiens definition av makt, finns en 

utgångspunkt i Foucaults (2017) teorier kring maktbegreppet. Vidare för att kunna ge en 

bredare redogörelse kommer makt delas upp i tre olika kategorier - substansiell, relationell 

och institutionell makt, vilka beskrivs av Christensen, Daugaard Jensen och Lindkvist (2014, 

s. 12). Dessa tre kategorier har valts ut för att behålla redogörelsen av makt i relation till 

ledarskap i organisationer.  

 

Makt som något konstant eller fritt 

Foucaults (2017) teori bryter mot synsättet att makt skulle vara något som innehas eller ägs 

av någon eller några. Enligt Foucault (2017) är makt något som utövas och ständigt 

cirkulerar, likt ett utspritt fenomen som finns i varje social relation. Vidare anser Foucault 

(2017) att makt inte tillämpas genom tvång gentemot någon som inte har den. Den skapas, 

synliggörs, upprätthålls och sprids genom att den disciplinerade individen underkastar sig 

makten (Foucault, 2017, s. 56).  

 

För att bekräfta den breda arena som existerar i diskussionerna kring makt kan exempelvis 

Engelstad (2006, s. 16) tas i beaktande, då han kritiserar Foucault (2017). Engelstad (2006) 

anser att makt är ett konstant existerande fenomen som inte går att särskilja från varken stat 

eller juridiska förhållanden. Med andra ord ägs makt av någon eller något som exempelvis en 

politiker eller en organisation. Staten har en makt som ej går att separera från dem, gällande 

bestämmelser om samhället och de lagar som finns (jmf. Engelstad, 2006, s. 16).  
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Kunskap som en resurs till makt 

Christensen et. al. (2014, s. 12-15) förklarar makt likt ett fenomen som håller fast eller 

förändrar relationer och strukturer människor i emellan. För att tydliggöra detta delar 

författarna upp fenomenet makt i de tre kategorierna: substansiell, relationell och 

institutionell makt (jmf. Christensen et. al. 2014, s. 12). Kategorierna kommer ställas i 

relation till Foucaults (2017) teorier om makt. 

 

Substansiell makt 

Substansiell makt kan förknippas med begreppet substanser vilket innebär att makt kan 

kopplas till olika resurser (Christensen et. al. 2014, s. 12). En sådan resurs kan vara kunskap 

som Foucault (2017) använder i sin teori. För att förklara relationen mellan kunskap och makt 

exemplifierar Foucault (2017) bland annat klassrummet, där läraren är individen som utövar 

makt. För att makten ska bli effektiv krävs en kunskap hos läraren, vilket handlar om ett 

synliggörande och bör riktas mot de grupper som ses som problematiska, utsatta eller svaga. 

Då läraren besitter kunskap kan makt utövas och effektiviseras genom att övervaka, 

rangordna och belöna eleverna. Eleverna underkastar sig således de regler och normer som 

existerar i klassrummet, för att undgå bestraffning (Foucault, 2017, s. 188-190). Detta kan 

appliceras i varje social institution, i såväl samhälle som organisation. Individer agerar utifrån 

känslan av att vara övervakad och förhåller sig därmed till de normer som råder. Kunskap kan 

därmed ses som en resurs till att utöva makt, vilket är en viktig del när ett ledarskap ska 

utövas (jmf. Christensen et. al. 2014, s. 12).  

  

Relationell makt - Makt som ett verktyg  

En relationell makt handlar om de vardagliga samspelen där maktfenomen utvecklas, då 

människor genom olika transaktioner påverkar varandra (Christensen et. al., 2014, s. 12). 

Foucault (2017) förklarar att makt inte rör sig om personliga egenskaper eller tillhörigheter 

utan snarare som en strategi bestående av aktiva relationer, vilket kan kopplas till den 

relationella makten. Ledaren har en strategisk position och kan därmed utöva makt på ett 

relativt naturligt vis, men under motstånd och i situationer där ledarskapet ifrågasätts krävs 

redskap. Därmed kan makt exemplifieras som ett verktyg för en ledare i en organisation. 

Samtidigt så finns maktfenomenet i varje social grupp, framför allt i en organisation där 

transaktioner sker mellan alla individer och inte bara mellan ledaren och den underordnade. 
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Således blir relationell makt ett viktigt verktyg, för att en ledare ska kunna utföra det arbete 

som står inför dem (jmf. Foucault, 2017, s. 56).  

 

Institutionell makt 

Slutligen beskriver Christensen et. al. (2014, s. 12) en institutionell makt som handlar om 

lagar, regler, instruktioner, normer och rutiner. Författarna beskriver att det är någonting som 

finns i varje organisation och utgör ramarna för individens möjliga beteende. Den 

institutionella makten kan kopplas till Foucaults (2017) teorier kring makt, då han anser att 

människor anpassar sig till de normer och rutiner som existerar. Detta för att inte bli 

ifrågasatta och bestraffade, likt exemplet med klassrummet (2017, s. 188-190).  

 

Sammanfattningsvis är Substansiell, relationell och institutionell makt tillsammans något som 

utvecklas över tid genom olika maktkamper. I en organisation är dessa maktfenomen något 

som byggs upp i samband med utvecklingen av verksamheten och har en nära relation till 

ledarskapet (Christensen et. al., 2014, s. 12).  

  

Makt som något nödvändigt och oundvikligt 

Makt är nödvändigt att inkludera när ledarskap studeras och blir oundvikligt att inte ha i 

beaktande (jmf. Christensen et. al. 2014, s. 13). Grupper och organisationer kan endast 

utvecklas när aktörer tar initiativ och vill ta tillvara bestämda intressen. Därav blir makt 

nödvändig för att organisationer ska kunna utvecklas, vara bestående och för att individer ska 

få sin vilja igenom. Makt blir oundvikligt då aktörer inte kan fungera i sociala system utan 

ömsesidig påverkan. Genom sociala interaktioner påverkar individer varandra, med eller utan 

medvetenhet (Christensen et. al. 2014, s. 13). Foucaults (2017, s. 56) teori om att makt finns i 

varje aktiv relation, bekräftar att makt är oundviklig då maktfenomenet existerar i varje social 

grupp - samhälle som organisation.  

 

2.1.3. Att göra kön i organisationer 

Likaväl som flertal teoretiker fokuserat på att teoretisera begreppen ledarskap och makt, har 

andra forskare valt att studera hur könsskillnader kommer till uttryck i ett ledarskap. Följande 

del kommer därmed presentera den arena som råder i diskussionen om det manliga och 

kvinnliga ledarskapet. Teorierna blir av intresse då en del av studiens syfte är att beröra 
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eventuella skiljaktigheter i föreställningar om ledarskap och makt, beroende på om ledaren är 

en man eller en kvinna.  

 

Att göra kön  

Det manliga och kvinnliga ledarskapet är något som diskuteras bland flertal forskare och en 

stor fråga är huruvida det maskulina- eller feminina ledarskapet finns och speglas i, eller 

präglar organisationer. West och Zimmerman (1987 s. 137) förklarar i Doing gender hur 

könsskillnader skapas genom interaktioner i praktiken. Detta innebär att en bild framställs av 

hur individen ska agera genom sin könstillhörighet, som vidare formar de skillnader som 

finns mellan män och kvinnor, vilket reproduceras genom socialt samspel. Denna bild av 

könsskillnaderna upplevs som en naturlig verklighet och ifrågasätts därmed inte. Vidare 

förklarar författarna att genus skapas genom interaktioner som är kopplade till konkreta 

kontexter. Därmed betraktas inte genus som egenskaper hos individer, utan något som 

upprätthålls av individer (West & Zimmerman, 1987, s. 128-130).  

  

Billing (2006, s. 53) lyfter att ledarskapet historiskt sett har varit präglat av maskulinitet. 

Detta har i praktiken resulterat i att många kulturer har gjort motstånd mot kvinnliga ledare 

och inte ansett dem som “riktiga kvinnor” om de haft en ledande position. Kvinnor har lärt 

sig redan från barnsben att inte ta för mycket plats i sammanhang och att anpassa sig till 

gruppdynamiken, vilket har gjort att kvinnan blir “bestraffad” när hon försökt internalisera 

männens ledarstil (Wahl et. al, 2018, s. 136, 164). Hon följer då inte den “naturliga” plats 

som tillrättalagd och passiv. Männen har lärt sig, till skillnad från kvinnan att vara 

tävlingsinriktade, vilket även har speglat deras sätt att kommunicera och agera på 

arbetsplatserna (Wahl et. al 2018, s. 136). Kvinnan blir således en paradox i relation till den 

traditionella synen på ett ledarskap, då uppfattningen av begreppet ofta är starkt kopplat till 

manlighet (Wahl et. al, 2018, s. 199).  

  

På liknande sätt resonerar West och Zimmerman (1987) genom att beskriva begreppet social 

kontroll som förklarar hur individer förhåller sig till de rådande “könskategorier”. Författarna 

framhåller att individer ständigt utvärderar varandra utifrån vad som är mest lämpligt för den 

kategori som personen tillhör. Sker en avvikelse från vad som är passande för den 

könskategori hen tillhör så måste individen försvara sig. Detta innebär exempelvis att en 
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kvinnlig ledare agerar utifrån de ramar som råder för hur en kvinnlig ledare ska vara, för att 

slippa ifrågasättas (West & Zimmerman, 1987, s.147). 

 

2.2. Tidigare forskning 

När en fördjupning av ämnet ledarskap och makt utfördes, gjordes en upptäckt att mycket 

tidigare forskning har fokuserat på könsskillnader i organisationer. Därav kommer följande 

del i tidigare forskning ha ett fokus på de villkor som finns för manliga och kvinnliga ledare, 

samt vilka faktorer som bestämmer ledarskapet.  

 

2.2.1. Resultat av kvinnors representation i en ledning 

Det finns forskare som valt att studera kvinnans faktiska funktion i organisationen. Stainback, 

Kleiner och Skaggs (2016, s. 109) utforskade frågan om kvinnornas större representation i 

ledarpositioner är förknippat med mindre könsuppdelning på lägre organisationsnivåer. 

Författarna förklarar att kvinnliga ledare antingen kan ses som förändringsagenter eller 

kuggar i ett maskinhjul. Vidare drar de slutsatsen om att kvinnors representation bland 

företagsledningen och arbetsplatschefer är förknippad med mindre könssegregering på 

arbetsplatser (Stainback et. al. 2016, s. 127).  

  

Genom att se kvinnor som förändringsagenter i organisationer blir den forskning som 

Albendroth, Melzer, Kalev och Tomaskovic-Devey (2017, s. 190) tagit fram, av intresse. 

Författarna fann att fler kvinnor i ledningen minskade könsinkomstkvoten för jobb med låga 

kvalifikationer, men inte för de jobb som har höga kvalifikationer. Det visade sig att företag 

med en större andel män i ledningen är mindre benägna att anta mångfaldsprogram, samt att 

när fler kvinnor är med i ledningen eller företagsstyrelser, tenderar de att förbättra kvinnors 

ingång till bra jobb (Albendroth et. al. 2017, s. 192-193).  

 

2.2.2. Ledarskap och kön 

Vilket ledarskap som råder i en organisation kan klarläggas utifrån ett flertal faktorer och 

forskning visar att organisationskulturen kan vara en avgörande beståndsdel. Rutherford 

(2001) har i sin forskning ägnat sig åt detta och fokuserat på vad som kan avgöra vilket 

ledarskap som skall råda. Författaren förklarar att det kan vara de verktyg och funktioner som 

finns till förfogande som bestämmer ledarskapet och dessa attribut varierar beroende på tid, 

13 



samhälle och kultur. Den mest betydande faktorn förklarar Rutherford (2001) är 

organisationernas ramar, framför de egenskaper som ledaren besitter. Det är således den 

rådande kulturen som påvisar hur en ledare ska vara. Dock visar hennes studie även att ett 

maskulint- och feminint ledarskap existerar. Typiska drag för den maskulina ledarstilen har 

ett fokus på kommando och kontroll samt en distansering mellan den personliga individen 

och den professionella rollen som chef. Den feminina ledarstilen synliggörs istället genom 

kommunikation och ett omhändertagande, med tonvikt på människors färdigheter, som att 

exempelvis lyssna i stället för att enbart utföra en uppgift (Rutherford, 2001, s. 326-328).  

 

Ytterligare forskning som visar på att ett maskulint- och feminint ledarskap existerar har 

gjorts av Ko, Kotrba & Roebuck (2015). Författarna resonerar kring att manliga ledare 

sannolikt kommer att uppfattas som effektivare än kvinnliga ledare, då ledarrollerna i stor 

utsträckning liknar manliga könsroller. Dock beror uppfattningen av ledarskapets effektivitet 

inte enbart på ledarens könstillhörighet, utan är även beroende av vilken kontext som 

ledarskapet framträder i (Ko et. al. 2015, s. 294).  

 

2.3. Sammanfattning av teoretisk referensram  

Sammanfattningsvis kan ledarskap och chef skildras som två begrepp med olika innebörd. 

Chefen innehar en formell makt och därmed har rätt att ta organisatoriska beslut, medan 

ledaren besitter en informell makt som legitimerats av arbetsgruppen. Dock behöver 

begreppen inte utesluta varandra. En chef kan således även vara en ledare, vilket är en 

utgångspunkt studien kommer att utgå ifrån. Vidare kan individers ledarskap förklaras genom 

medfödda egenskaper eller genom en social process. Slutligen kan makt kopplas till 

ledarskap genom begreppen power of leadership, transformational process och skills 

perspective, vilka förklarar hur ledaren genom olika sätt kan forma medarbetarnas förmågor 

och skapa ett effektivt ledarskap.  

 

Makt är ett begrepp och måste inkluderas när en studie på ledarskap ska utföras, då makt är 

kontentan av ledarskapet. Studien har en utgångspunkt i Foucaults (2017) teorier om att makt 

är något som cirkulerar fritt. Vidare kan kunskap ses som en resurs till makt vilket förtydligas 

med hjälp av de tre kategorierna: substansiell-, relationell- och institutionell makt. Slutltigen 

kan makt förklaras som något oundvikligt i en ledarskapsposition.  
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Teorier kring hur könsroller skapas, förklarar att individer konstruerar normer för hur ett visst 

kön förväntas agera. Individer förhåller sig sedan till dessa ideal för att inte blir ifrågasatta 

och behöva försvara sig. Vidare skapas genus genom interaktioner som är kopplade till 

konkreta kontexter.  

 

För att tydliggöra hur könsskillnader kan komma till uttryck i organisationer berörde den 

tidigare forskningen enbart studier som utförts i syfte att belysa förutsättningar för manliga- 

och kvinnliga ledare. Kvinnor har bland annat förklarats som förändringsagenter som är 

förknippade med mindre könssegregering i organisationer. Annan forskning har dragit 

slutsatsen om att det snarare är organisationskulturen som bestämt vilket ledarskap som skall 

råda, snarare än konkreta könsskillnader. Manliga ledare kan även uppfattas som normen för 

ledarskapet, då ledarrollen ska efterlikna den manliga könsrollen.  
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3. Metod  

Metodkapitlet innehåller en redogörelse för metodval samt vad dessa val grundas i. En kort 

beskrivning av organisationen som ingår i studien kommer även redogöras, detta för att 

skapa en förståelse inför analysen. Slutligen kommer etiska reflektioner samt tillförlitlighet 

presenteras.  

 

3.1. Val av metod  

Då syftet med studien är att fånga ledare i en chefspositions föreställningar, har ett kvalitativt 

synsätt valts som metod, vilket medför att tolkande är centralt. Den kvalitativa metoden ger 

oss en större möjlighet att på ett mer djupgående sätt skapa en förståelse kring de 

föreställningar som respondenterna beskriver (Bryman, 2011, s. 340-241).  

  

Vidare kan ledarskap och makt beskrivas som sociala konstruktioner av verkligheten som 

inte kan betraktas som slutgiltiga. Därmed har vi valt att bygga upp vår studie utifrån en 

ontologisk ståndpunkt som är konstruktivistisk (jmf. Bryman, 2011). En ontologisk 

ståndpunkt är något som ifrågasätter åsikten att fenomen som organisation och kultur är på 

förhand givna enheter (Bryman, 2011, s. 36-37). Som vi nämnt i den teoretiska referensramen 

är ledarskap och makt något som kontinuerligt skapas genom sociala samspel, därmed blir 

dessa fenomen något som aldrig blir slutgiltigt.  

 

3.2. Datainsamling 

Studien bygger på ett kvalitativt synsätt med semistrukturerade intervjuer. Valet av 

semistrukturerade intervjuer valdes för att samtalen skulle få en tydlig struktur, följa en röd 

tråd och fånga intressanta aspekter. Bryman (2011, s. 413) förklarar att vid en kvalitativ 

intervju är det en fördel att intervjuaren kan avvika från intervjuguidens utformning och 

ordningsföljd. Anledningen till det är för att kunna belysa intressanta aspekter som vid andra 

metoder kan förbises. Semistrukturerade intervjuer gav oss därmed möjlighet att ställa 

följdfrågor som hjälpte oss nå en djupare förståelse och samtidigt skapa ett ledigt samtal.  

  

Intervjuguiden i undersökningen utformades med fyra olika teman, samt en inledning där 

respondenterna fick presentera sig själva (se bilaga 2). Intervjuguidens teman var: Rollen som 
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chef, ledarskap, makt och föreställningar kring ledarskap med ett genusperspektiv. Dessa 

teman formades utifrån studiens syfte och frågeställningar samt utifrån de definierade 

kärnbegreppen. Samtliga teman innefattade mellan 1 - 10 frågor som respondenterna fick 

utrymme att resonera fritt kring och besvara. Innan frågor kring makt ställdes till 

respondenterna, gavs en kort introduktion angående hur makt används i denna studie. 

Meningen var inte att styra respondenternas utsagor, utan att ge en inblick i hur vi definierar 

makt eftersom det är ett abstrakt begrepp. Utifrån de svar respondenterna gav ställdes 

emellanåt följdfrågor, där somliga var förberedda sedan innan för att försäkra att den röda 

tråden skulle bevaras. Vissa följdfrågor uppkom spontant under intervjun i och med de svar 

som framkom från respondenterna, detta för att få än mer beskrivande och tydliga svar.  

  

3.3. Urval  

Urvalsstrategin som vi valde att använda i studien var ett målstyrt urval (jmf. Bryman, 2011, 

s. 434). Vårt syfte var att belysa de föreställningar som fanns kring ledarskap och makt 

utifrån ledare i en chefspositions perspektiv. Därav ville vi på ett strategiskt vis kunna välja ut 

dessa ledare och försäkra oss om att de hade en aktuell chefsposition, som vidare hade 

kunskap och erfarenheter inom det valda ämnet. Därmed valdes sex olika chefer ut från en 

och samma organisation (Region Örebro Län). Vi valde ledare i samma organisation för att 

på ett tydligt sätt kunna skildra eventuella likheter och skillnader som intervjupersonerna 

beskrev. Eftersom vi även ville jämföra föreställningarna kring ledarskap och makt hos de 

manliga och kvinnliga ledarna i en chefspositions, ansåg vi att ett målstyrt urval var ett måste. 

Då intervjupersonerna ingick i samma organisation antog vi att de hade liknande 

förutsättningar för vad som skapade deras ramar till ledarskapet och den makt de besatt.  

  

De sex respondenterna som ingick i undersökningen var tre män respektive tre kvinnor. 

Samtliga presenterade sig som ledare i en chefsposition oavsett mandat eller antalet 

underställda medarbetare. För att behålla anonymiteten hos ledarna tilldelades fiktiva namn, 

ett åldersspann samt om respondenterna hade många, medel eller få direkt underställda 

medarbetare, vilket visas i tabellen nedan:  
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Tabell 1:  

Respondent Kön Fiktivt 

namn 

Åldersspann  Många, medel eller få- 

Direkt underställda 

medarbetare 

1 Kvinna Lena 56-65 år Många 

2 Kvinna Ronja 45-55 år Många 

3 Kvinna Sara 35-44 år Få 

4 Man Henrik 35-44 år Få 

5 Man Klas 25-34 år Medel 

6 Man Carl  35-44 år Medel 

  

  

3.3.1. Organisationen - Region Örebro Län 

För att kunna få en bättre uppfattning om organisationen utfördes en kortare intervju med 

HR-chefen för den valda förvaltningen i Region Örebro Län. HR-chefen räknas således inte 

som en respondent då syftet med intervjun var att förstå organisationens uppbyggnad. 

Intervjun var ostrukturerad för att på ett avslappnat vis föra ett samtal, snarare än en intervju. 

Frågor som ställdes var exempelvis: Vad är det för organisation? Hur är organisationen 

uppbyggd?  

 

Den valda förvaltningen i studien är en stor organisation som är uppdelad inom olika 

områden med en gemensam ledningsgrupp och stab. Enligt HR-chefen arbetar förvaltningen 

aktivt med organisationskulturen, då de anser att det är en viktig del för att kunna bedriva en 

fungerande verksamhet och för att få en sammanhållning i organisationen. Organisationen 

utgår från strategin att utnyttja rätt person på rätt plats, vilket HR-chefen beskriver har speglat 

kulturen i organisationen. Vidare berättar HR-chefen att meningsskapandet är en viktig 

byggsten för organisationen, då varje person ska finna mening i sitt arbete.  
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För att uppfylla konfidentialitetskravet bevaras förvaltningen anonymt. Vid benämning i 

studien går därav den valda förvaltningen under samlingsnamnet “Region Örebro Län”, 

“organisationen” eller “den valda förvaltningen”. Vidare förhåller vi oss objektiva till den 

information som framgick av HR-chefen, då det inte finns belägg för hur arbetet fungerar i 

praktiken.  

 

3.4. Tillvägagångssätt 

För att komma i kontakt med lämpliga respondenter kontaktades HR-chefen via mail, med 

frågan om hen hade intresse av att hjälpa oss att finna passande respondenter för studien. 

Frågan skickades vidare till ett stort antal chefer inom den valda förvaltningen. Vidare 

kontaktades de sex cheferna som visat intresse via mail, där tid och plats för intervjuerna 

klargjordes. I mailet bifogades även ett missivbrev (se bilaga 1) så de kunde ta del av viktig 

information om studien (jmf. Bryman 2011, s. 131). 

  

Samtliga intervjuer ägde rum på intervjupersonernas arbetsplats, vilka var belägna i 

förvaltningen lokaler i Örebro. Intervjuerna varierade i tid allt ifrån 40 minuter till en timme. 

Då intervjuerna var semistrukturerade gick det att ställa fler följdfrågor till de respondenter 

som hade mycket att berätta. Vi kände dock att varje intervju gav tillräckliga svar till studien, 

så längden på intervjun hade ingen betydelse för slutresultatet. Under intervjuerna ställde en 

utav oss frågorna medan den andra antecknade, detta för att inte gå miste om viktiga detaljer. 

Samtliga intervjuer spelades in.  

  

Vid bearbetning av data transkriberades samtliga intervjuer inom loppet av två dagar efter 

genomförandet. Efter transkriberingen lästes alla intervjuer igenom för att kunna bilda en 

uppfattning om intervjuernas helhet samt att en kodning av materialet gjordes. Vidare 

kontaktades samtliga respondenter på nytt för att försäkra oss om att deras svar tolkats 

korrekt. Kodningen delades in i olika teman med underkategorier som baserades utifrån 

studiens syfte, frågeställningar och teorier, vilket bildade en struktur för kommande analys. 

Några av de teman som skapades var: ledarskapsstil, könsskillnader och föreställningar.  
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3.5. Etiska reflektioner  

I vår studie har vi använt oss av fyra etiska principer för att vår undersökning ska garantera 

ett så moraliskt och korrekt medverkande som möjligt, för såväl respondenterna som 

organisationen. Dessa etiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som ska tas i beaktande när kvalitativ forskning 

ska bedrivas (jmf. Bryman, 2011, s. 131-132).  

  

Informationskravet uppfylldes genom att skicka ut ett missivbrev (se bilaga 1) till samtliga 

respondenter där information om studien tydligt framgick. Varje intervju startades även med 

en kort introduktion till syftet med studien samt vilka ämnen som skulle beröras. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom ett godkännande via mail av respondenterna, att vilja 

delta i studien. Det klargjordes även att deltagandet var frivilligt och intervjun kunde således 

avbrytas om respondenten hade den viljan, vilket inte skulle ifrågasättas. Respondenterna fick 

även förfrågan om samtycke till inspelning av intervjun, vilket godkändes av samtliga. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes då vi förtydligade för respondenterna att deras identitet 

skulle bevaras anonymt under hela studien. Vi förtydligade även att det som framkom av 

intervjun, men inte berörde studien, skulle ej offentliggöras. Därmed nämns inte vilken 

förvaltning inom Region Örebro Län som studien utförts på, som ytterligare en försäkran om 

att bevara respondenternas anonymitet. Under studien nämns därav respondenterna med 

fiktiva namn och deras konkreta ålder uppges ej. Slutligen uppfylldes nyttjandekravet då vi 

upplyste respondenten att den information som framkom genom intervjun endast skulle 

användas i undersökningssyfte. Således delgav vi även att inspelningen av intervjun skulle 

raderas när studien var färdig.  

  

3.6. Tillförlitlighet  

För att säkerställa undersökningens tillförlitlighet har vi utgått från de existerande kriterier 

som finns för kvalitativ forskning. Tillförlitlighet blir en övergripande benämning som 

innehåller de fyra delkriterierna: trovärdighet, äkthet, pålitlighet och överförbarhet. Dessa 

kriterier har vi valt att ta i beaktande för att bevara studiens kvalité (jmf. Bryman, 2011, s. 

354-357). Trovärdighet har varit i fokus under hela forskningsprocessen, då vi aktivt förklarat 

och förtydligat de väsentliga begrepp vi använt. Vidare har vi försäkrat oss genom samtal 

med respondenterna att deras svar tolkats korrekt och att de uppfattat begreppen så som 
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studien beskrivit dem. Vi har även möjligheten att styrka och konfirmera vår studie då vi inte 

medvetet låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverkat varken 

respondenterna eller utförandet av och slutsatserna från undersökningen. Vi har således 

genom hela processen utgått från teori och empiri för att inte låta personliga uppfattningar 

påverka resultatet vilket också förstärkt objektiviteten i studien. Äktheten har också förstärkts 

då respondenterna inte tagit del av den teoretiska inriktningen, detta för att försäkra oss om 

att få så sanningsenliga och värderingsfria svar som möjligt. I intervjuerna har vi endast gett 

en kort förtydligande förklaring till det breda och abstrakta begreppet makt. Pålitligheten har 

förstärkts genom att vår handledare noga granskat undersökningens framskridande 

kontinuerligt. Kurskamrater och vänner med akademisk bakgrund har läst och opponerat 

studien under hela processen och vi har deltagit i workshops samt universitets 

skrivhandledningar. Vidare finns det utförliga redogörelser för hur undersökningens arbete 

har gått tillväga samt täta beskrivningar av detaljer vilket resulterar till en fyllig databas så 

andra personer kan bedöma överförbarheten. Att endast använda en datainsamlingsmetod kan 

ha påverkat vår tillförlitlighet negativt, då vi kan ha förbisett nyanser genom enbart 

intervjuer.  

 

Efter genomförandet av undersökningen insåg vi även att val av en organisation kunde ses 

som en brist. Då respondenterna tillhörde samma förvaltning kan det ha varit en bidragande 

faktor till de gemensamma föreställningar som ledarna i chefsposition hade om sitt ledarskap. 

Respondenterna har med sannolikhet gått liknande ledarskapsutbildningar, samt utgår från 

samma företagspolicy. Ytterligare en brist kan ha varit att respondenternas chefsbefattningar 

skiljde sig åt, med olika antal medarbetare under sig. Detta medför att deras formella makt 

inom organisationen skiljer sig åt och kan därmed bli svåra att jämföra. Slutligen ser vi en 

brist i den tidigare forskningen som valts till studiens teoretiska referensram, då två av våra 

valda vetenskapliga artiklar inte kunde appliceras på vår empiri. Vi ställer oss därmed kritiska 

till om intervjuguiden var korrekt utformad för att belysa det som artiklarna berörde.  
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4. Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer delar av det material som samlats in via intervjuer att presenteras 

och analyseras. Resultatet kommer att presenteras utifrån tre teman med flertal 

underkategorier. De tre teman är: ledarskap, makt och skillnader mellan manliga och 

kvinnliga ledare. Dessa teman har en utgångspunkt i tidigare forskning, teoretiska 

referensramen samt empirin som framkommit från respondenterna. Respondenterna kommer 

att bevaras anonyma i syfte att uppfylla de etiska principerna. De intervjuade kommer 

därmed benämnas med fiktiva namn.  

  

4.1. Ledarskap 

Följande avsnitt presenterar de mest konkreta och förekommande föreställningar som 

respondenterna uttryckte om sitt ledarskap. Trots att tidigare forskning och 

begreppsförklaringar nämner en stor splittring i uppfattningen om ledarskap, hade 

respondenterna relativt gemensamma föreställningar om sitt ledarskap.  

  

4.1.1. Föreställningar om ett bra ledarskap 

Respondenternas föreställningar om hur en bra ledare borde vara, kunde sammanfattas med 

orden: gemenskap, anpassning och respekt. Respondenterna ansåg att en bra ledare borde 

coacha mer än att styra med hela handen, i sitt ledarskap:  

  

Jag tänker att en ledare ska vara en person som ger möjligheter till medarbetarna att 

utföra sitt arbete på bästa sätt. Att vara en coach, möjliggörare och se till att man har 

så bra förutsättningar som möjligt i sitt jobb [Ronja].  

 
Ronja beskriver att det är hennes coachande ledarskap som gör att medarbetarna presterar 

bättre i sitt arbete, vilket även uttrycktes av samtliga respondenter. Vidare förklarade 

respondenterna att deras ledarskap var präglat av ett meningsskapande, vilket innebar att ett 

fokus skulle finnas på samtliga anställda, oavsett position. Detta skulle i sin tur få 

medarbetarna att förstå och känna mening med sitt arbete, vilket vi tolkar är vad ledarna vill 

ska prägla organisationskulturen (jmf. Rutherford, 2001, s. 326-328). För att konkretisera hur 

respondenterna ansåg att en bra ledare ska agera förklarar Klas:  
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Jag tänker att jag själv skulle ju vilja ha frihet att utöva de arbetsuppgifter som jag är 

ämnad att göra och någon som inte lägger sig i utan litar på att jag gör det också. 

Agerar som ett bollplank och en coach [Klas]. 

  

En ledare ska, enligt respondenterna, genom detta synsätt hjälpa medarbetarna att diskutera 

fram lösningar på problem tillsammans, samtidigt som ett eget ansvar i att lösa uppgifter 

krävs. Föreställningarna kring ett bra ledarskap hos respondenterna innebar således frihet 

under ansvar. Vidare nämner Klas att coachningen även innefattar att vara ett “bollplank” 

vilket innebär att medarbetarna ska känna friheten och möjligheten att ställa frågor till honom 

som ledare och på så sätt kunna diskutera fram lösningar på problem tillsammans. Han 

trycker på att varje medarbetare ska känna att de varit med och skapat arbetsresultaten och 

problemlösningarna.  

 

Det ska tas i beaktande vid utsagor som dessa att ledarna arbetar på samma företag som de 

känner stolthet över, vilket leder till att de vill framställa organisationen på bästa vis. Således 

kan vi jämföra detta med Rutherfords (2001, s. 326-328) forskning som tyder på att det är 

organisationens kultur som bestämmer ledarskapet. Dock visar respondenternas utsagor att de 

som ledare är med och påverkar organisationskulturens utformning. Det blir som en sorts 

växelverkan, där ledarna i chefsposition formar organisationskulturen samtidigt som 

organisationskulturen formar ledarskapet. 

 

Samtliga respondenter beskrev att relationen till medarbetarna var av betydelse för ett väl 

fungerande ledarskap. Ledarna i chefspositionerna hade föreställningar om att relationen 

mellan medarbetare och chef skulle vara öppen, men med tydliga gränser för vem som 

bestämde. De beskrev dessa tydliga ramar som en effektivisering i sitt ledarskap, där respekt 

ska blandas med gemenskap. Lena beskriver relationen till sina medarbetare:  

  

Vi har en öppen relation till varandra men vi har skapat ett vänskapsband men med 

tydliga gränser. De är mina medarbetare och jag är deras chef [...] vilket är någonting 

vi har jobbat fram [...] [Lena]. 
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Vi tolkar att relationen ledarna beskriver att de har till sin medarbetare är av stor vikt för att 

de anställda ska lyssna på direktiv, vilket respondenterna förklarade kunde uppnås om en 

ömsesidig respekt fanns. Vidare jämför vi respondenternas föreställningar kring relationerna 

mellan chef och medarbetare med Northouse (2018, s. 5) beskrivning av power of leadership, 

vilket beskriver vikten av ett samspel mellan ledaren och den underordnade. Samspelet är av 

betydelse för att få ett fungerande ledarskap.  

 

4.1.2. Att vara född till ledare? 

Viss forskning tyder på att ledarskap antingen kan ses som en process eller som medfödda 

egenskaper (Yukl, 2013, s. 143-145). Därav vill vi belysa vilka föreställningar som fanns hos 

respondenterna gällande dessa två sätt att se på ledarskap. Även här fanns gemensamma 

föreställningar hos samtliga respondenter om vad som format deras ledarskap. De beskrev en 

kombination av både lärdom och medfödda egenskaper. En viss nyansskillnad kunde dock 

observeras i om ledarskapet sågs som något naturligt eller om ledarskapet formats efter 

erfarenheter. Klas beskriver sina föreställningar kring detta: 

  

Nä men jag tror att jag har fått lära mig, jag menar under de här tre åren som jag har 

jobbat som chef nu så har jag ju lärt mig extremt mycket. Det är nog både och, vissa 

saker är nog naturliga andra saker är nog enligt inlärning. Det är ju mycket 

situationsanpassat, varje samtal, varje situation det är ju en ny erfarenhet man tar med 

sig [Klas]. 

  

Citatet beskriver hur respondenten har med sig vissa egenskaper från tidigare erfarenheter, 

men att ledarskapet kontinuerligt utvecklas. Detta genom att lära sig nya förhållningssätt 

beroende på de situationer han utsätts för i sitt ledarskap. Vidare tydliggör Klas i sitt svar att 

han har föreställningen om att få personer föds till den “perfekta ledaren”. Han exemplifierar 

svenska landslagets handbollstränare som en naturlig ledare, då personen i fråga agerat 

korrekt i alla rådande situationer, men tydliggör sedan återigen att det är ytters få som har den 

ledarförmågan medfött. Det bör tilläggas att Klas är relativt ung och har inte lika lång 

erfarenhet i att vara chef som de övriga respondenterna. Trots detta kunde liknande resultat 

skildras i Ronjas svar, som har flera år erfarenhet i att vara chef. Dock har Ronja mer 

betoning på att ledarskapet sker naturligt: 
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Men till viss del är det naturligt, annars tror jag inte att jag hade sökt mig till tjänsten. 

Jag känner inte att jag är en tävlingsmänniska och jag är ingen karriärist utan jag tror 

det har kommit naturligt till mig. Men sen är det klart att jag har fått lära mig. Man får 

ju ta den stora raspen ibland och såga bort alla de här jävla kantiga sidorna jag har. 

Men det är nog både och, en kombination [Ronja]. 

  

Citatet speglar att ledarrollen kommit mer naturligt för Ronja i jämförelse med vad Klas 

beskrev, men nyansskillnaderna är små. Detta analyserar vi utifrån egenskapsperspektivet 

eller genom att se ledarskapet som en social process. Egenskapsperspektivet anser att en 

individ är född med specifika egenskaper som gör den till en ledare. Den sociala processen 

anser istället att ledarskapet formas genom interaktioner, vilket innebär att ledaren måste 

anpassa och utveckla ledarskapet beroende på kontext och lär sig därmed att leda genom 

erfarenheter (Yukl, 2013, s. 143-145). Av respondenternas utsagor tolkar vi som att det är en 

viss del av egenskapsperspektivet som har skapat deras ledarskap, men att de till störst del 

utvecklar sitt ledarskap genom en social process. Samtliga respondenter nämner att det är 

tidigare erfarenheter som har varit med och format deras nuvarande ledarskap och det kan 

därför inte ses som statiskt. Ledarskapet måste kontinuerligt uppdateras och ständigt följa hur 

medarbetarna uppträder.  

  

4.1.3. Fördelar med ett ledarskap 

Vidare fick respondenterna reflektera över fördelarna med att vara en ledare i en 

chefsposition. Många av respondenterna sken upp med ett leende när de fick beskriva de 

positiva delarna med sitt ledarskap och svaren var omfångsrika. Återigen kunde 

föreställningarna om vikten av ett meningsskapande och gemenskap tydas i svaren: 

  

Ja gud hur ska jag förklara? Ta bara att få komma ut, jag har daglig styrning med 

mina grupper varje dag. Varje morgon så går jag ut och träffar dem i tio till femton 

minuter i tre olika grupper [...] Förmånen att få träffa så många människor varje dag 

och ha någonting gemensamt med dem och kunna hjälpa dem [Lena]. 
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Vidare berättar Lena att hon i dessa morgonmöten försöker uppmärksamma varje individ. 

Hon har en föreställning om att alla ska känna sig delaktiga och sedda, vilket hon beskriver 

har gett upplevelsen om att medarbetarna har respekt för henne. Samtliga respondenter var 

överens om att de största fördelarna med att vara ledare i en chefsposition var att få utvecklas 

genom utmaningar i arbetet, få arbeta med det man tycker om, få vara delaktig i andras 

framgång och samtidigt få umgås med andra människor. Sara svarade på liknande vis som 

Lena:  

  

[...] Det roliga är ju när man har medarbetare som man ser mår bra och som man ser 

lyckas och ser att de utvecklas. Att lyckas betyder ju också att utvecklas, det är ju 

faktiskt väldigt kul. Och så vet man kanske innerst inne, lite långt där inne att man 

varit del i det, det är stenkul [...] [Sara]. 

  

Hon beskriver känslan av en glädje och stolthet när hon ser sina medarbetare lyckas med 

uppgifter och de mål som organisationen har. Sara ser det också som en fördel att själv kunna 

utvecklas och detta genom att bygga upp ett självförtroende hos sina medarbetare som 

förhoppningsvis kan leda till att de vågar ta än mer initiativ i nästa uppgift. Ytterligare en 

fördel som nämns med ledarskapet är att kunna använda det som ett verktyg som kan leda 

medarbetarna eller organisationen mot ett visst mål. Detta jämför vi med transformational 

process då begreppet förklarar hur den makt som ledarskapet för med sig, kan styra 

medarbetare åt ett visst håll som gynnar organisationen och de organisatoriska målen 

(Northouse, 2018, s. 5).  

 

Då samtliga respondenter arbetar inom samma organisation, reflekterar vi över om det kan 

finnas en underliggande tystnad om att inte framföra negativa föreställningar med sitt 

ledarskap. Detta då samtliga respondenter har ett så pass gemensamt uttryck om fördelarna 

med ledarskapet. Därmed vill vi jämför dessa föreställningar med Rutherfords (2001, s. 

326-328) forskning om att det är den rådande organisationskultur som bestämmer 

ledarskapet. Det skulle därmed kunna förklara de tydliga, gemensamma föreställningarna hos 

respondenterna. Det känns underförstått att föreställningarna blir liknande om ledarna i 

chefspositioner har samma förutsättningar och strukturer, vilket vi anser bör tas i beaktande.  
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4.1.4. Dåliga ledare  

För att få en helhetsbild om respondenternas föreställningar kring ledarskap, ville vi veta hur 

de definierade en dålig ledare. Ett ord som skulle kunna summera samtliga respondenternas 

definition var ordet egoism. Med andra ord en person som har ett fokus på sig själv som chef 

istället för arbetsgruppen, vilket blir en beskrivning på hur egoism kan ta form i ett ledarskap. 

Lena förklarar: 

  

[...] en dålig ledare är den personen som tror den vet allt och kan allt. Och ska sätta sig 

över sina medarbetare. Och bestämmer, det är en dålig ledare [Lena]. 

  

En dålig ledare utmärks genom att se sina medarbetare som underlägsna, vilket går emot 

Lenas värderingar för hur ett bra ledarskap bör vara. Majoriteten av respondenterna skildrade 

de två orden chef och ledarskap för att beskriva en dålig ledare. Föreställningarna om en chef 

beskrevs som en person som delegerar uppgifter till de anställda genom diverse 

härskartekniker. En ledare förklarades istället som en person som står bakom gruppen och 

driver den framåt genom motivation och deltagande. Henrik konkretiserar detta synsätt:  

  

Det är väl en sån person som inte är så engagerad egentligen i medarbetarna och som 

kanske är mer åt det här chefshållet. Alltså vi har ju ett förordnande som chef och det 

är ju ett mandat som är tilldelat till mig, men det räcker ju inte. [...] Men för att vara 

en ledare tror jag man måste jobba med sig själv som sagt och man måste visa ett 

engagemang [Henrik]. 

  

Ett ledarskap föreligger inte enbart i ett chefskap, utan det krävs även att man som ledare i en 

chefsposition engagerar sig personligt i sina medarbetare. Henrik förklarar att en dålig ledare 

utmärks av att en person inte kan förhålla sig till att vara både chef och ledare. För att 

förtydliga föreställningarna kring skildringen av chef och ledare, kan det jämföras med Yukls 

(2013) definition på de två begreppen. Yukl (2013, s. 22) nämner att ett chefskap inte 

behöver utesluta personen att vara en ledare. Henrik nämner att han har ett mandat som har 

gjort honom till chef, men att det krävs ett personligt engagemang för att även kunna vara en 

ledare.  
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4.2. Makt 

En ledarskapsroll innefattar en maktposition, vilket gör att makt blir oundvikligt att utesluta 

när ledarskap studeras (Christensen et. al. 2014, s. 13). När respondenterna fick reflektera 

över begreppet makt uppstod en diskussion huruvida makt kan vara något positivt eller 

negativt. Anledningen till att en djupare diskussion uppstod, tolkar vi utifrån Foucault (2017, 

s. 56) då han menar att makt är någonting som finns i alla sociala sammanhang. Begrepp som 

diktatur och mandat förekom som negativt laddade ord i föreställningarna kring makt hos 

respondenterna. Vidare så föll diskussionen kring makt samtidigt som något positivt då de 

flesta föreställde sig makt som en möjlighet till att påverka. Att det uppstår motstridande 

föreställningar om att makt kan vara något negativt som positivt visar på det oundvikliga som 

Christensen et. al. (2014, s. 13) teoretiserar kring, i förhållande till makt. Samtidigt som makt 

ständigt cirkulerar i organisationer är den oundviklig då individer inte kan fungera i sociala 

system utan sociala interaktioner med en ömsesidig påverkan. När Ronja hörde ordet makt 

förklarade hon: 

 

Makt är ju för mig ett negativt laddat ord, tyvärr och jag tror inte att jag är så unik i att 

tycka det. Men alltså makt kontra påverkansmöjlighet, för makt är ju ett sätt påverka, 

men att påverka och förändra och jobba med förändring, det låter ju lite mer positivt 

så. Makt för mig är en möjlighet för mig att uppnå det jag vill [Ronja]. 

  

Citatet speglar den bild som samtliga respondenter hade angående begreppet makt. Första 

tanken var något negativt, men ju mer diskussionen pågick hos respondenterna, slutade ändå 

makt i något positivt, då den kopplades till den möjlighet som finns till förändring och 

påverkan. Respondenternas föreställning om makt var positiva, men enbart när den används 

på rätt sätt och av rätt person. Hamnar således makt i fel händer kan det resultera till negativa 

aspekter för de individer som påverkas av besluten:  

 

Jag vill ju bestämma, och det är ju en makt, jag vill ha den makten att bestämma. Sen 

är det ju hur man använder makten. Det är ju en trygghet för mig att veta att jag kan 

bestämma, det ger mig ett lugn men det behöver ju inte betyda att det är något 

negativt. [...] Så kan man tänka Hitler i kontrast, lite väl kanske men ändå makt, men 
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det gäller ju då att det är bra chefer som man tilldelar den maktpositionen som kan 

göra skillnad så det blir en positiv förändring för dem som man är till för [Sara]. 

 

Detta skildrar den komplexitet som råder i resonemangen kring makt och vad den kan 

resultera i. För att förklara de föreställningar respondenterna beskriver om att makt bör 

tillämpas till rätt ledare, jämför vi det med Foucault (2017, s. 188-190). Vi tolkar detta som 

att respondenterna har en föreställning om att de använder sin makt för att kunna påverka sina 

medarbetare genom övervakning och kunskap.  

 

4.2.1. Kunskapen att kunna styra 

I det här avsnittet kommer vi förklara relationen mellan makt och kunskap, med utgångspunkt 

i teorierna från Christensen et. al. (2014) och Foucault (2017). Samtliga respondenter var 

överens om föreställningen att både kunskap och kompetens krävdes för att kunna leda sina 

medarbetare. Respondenterna beskrev kunskap som att ha insikt om de anställda, hur man 

leder på rätt sätt och hur man utformar arbetet på bästa vis. Vidare förde samtliga 

respondenter ett resonemang i sina svar och förklarade att utan kunskap, skulle det vara en 

påtaglig svårighet att leda och styra medarbetarna. Detta då många olika individer möts i en 

arbetsgrupp, vilket ofta resulterar i att olika viljor ska tas i beaktande. Carl beskriver sina 

föreställningar om detta:  

 

Det krävs kunskap för att styra, eller ja man kan styra utan kunskap, men desto mer 

kunskap du har desto bättre kan du styra. Klart man kan styra och domdera utan 

kunskap, men jag tror inte det blir lika bra [...] Bra att alltid uppdatera sig och lära sig 

nytt för att det ska bli så bra som möjligt [Carl]. 

 

Vi jämför föreställningarna med att kunskap kan ses som en resurs, som effektiviserar 

ledarskapet och resulterar i att makt kan utövas (jmf. Christensen et. al. 2014, s. 12; Foucault, 

2017, s. 188-190). Det är med andra ord en makt som ledaren i en chefsposition bygger fram 

genom initiativtaganden och intressen. Vidare jämför vi samma föreställningar med 

Northouse (2018, s. 5) begrepp skills perspective, då ledare genom diverse kunskaper 

möjliggör ett effektivt ledarskap.    
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Respondenterna beskriver att kunskap är en fördel i sitt ledarskap, men förklarar inte 

kunskapen som en resurs till att utöva makt, eller bestämma över sina medarbetare. Vi tolkar 

därför utsagorna som att makten är osynlig, men existerar i alla sociala situationer 

respondenterna utsätts för (jmf. Foucault, 2017, s. 56). Respondenterna använder makt för att 

kunna styra och delegera, men uttrycker inte att de är medvetna om att det är ett 

maktutövande.  

 

4.2.2. Den professionella relationen 

De föreställningar respondenterna beskrev kring relationen till sina medarbetare, kopplar vi 

även till makt. Utifrån respondenternas utsagor, tolkar vi att relationen till medarbetarna 

präglas av den makt som litteraturen skildrar som vardagliga samspel, där människor genom 

olika transaktioner påverkar varandra (Christensen et. al. 2014, s. 12). Oavsett hur stor grupp 

ledarna i chefsposition ansvarade över, hade de upplevelsen om att en bra och nära relation 

till sina medarbetare fanns, men på en professionell nivå. En av respondenterna förklarade 

den professionella nivån av relationen som att ha en viss distans till medarbetarna. Vidare 

beskriver Klas relationen till sina medarbetare:  

  

Jag skulle väll säga att jag har en bra relation, alltså som chef tycker jag att man är 

ensam i den positionen. Jag har ju inte alls samma relation till mina medarbetare som 

jag hade när jag själv var en medarbetare. Men nej det är en annorlunda relation, den 

är ju mycket mer affärsmässig så. Men sen tycker jag det är viktigt att ändå ha en nära 

relation på så sätt att man kan vara ärlig och prata om saker och att jag kan vara 

uppriktig med vad jag förväntar mig och så. Men på samma sätt förväntar ju jag mig 

att mina medarbetare är ärlig mot mig också om det är något som de vill att jag ska 

göra annorlunda eller göra på något annorlunda sätt. En arbetsmässig och 

affärsmässig relation [Klas]. 

  

Han anser att respekt från båda håll leder till en relation som kan resultera till ett mer 

välfungerande samarbete. Relationen mellan ledaren i en chefsposition och medarbetaren kan 

således tolkas som ett maktutövande utifrån Christensen et. al. (2014, s. 12) teori om 

relationell makt. Genom att jobba på relationerna och bygga upp ett förtroende, utvecklas 

även den spelplanen som chefen har, där hen kan använda sin makt i att styra. För att få 
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gruppen åt det håll som ledaren själv vill, blir med andra ord relationen och den makt som 

byggs upp genom respekt viktig. Relationen kan även beskrivas som ett verktyg som ledaren 

har till förfogande för att kunna utföra arbetet som krävs och sker på ett relativt naturligt vis 

(jmf. Foucault, 2017, s. 56). Vidare analyserar vi detta till att en sorts dold makt byggs upp i 

relationerna som utgår från chefens vilja. Vi bygger denna tolkning på att ledarna i sin 

chefsposition verkar vilja få makten legitimerad informellt av medarbetarna, genom 

relationerna.  

  

4.2.3. Ramarna för ledarnas makt 

Då den valda förvaltningen är stor så krävs tydliga ramar och regler, vilket organisationen har 

ett stort fokus på och arbetar aktivt med. Dessa regler och rutiner är tydliga och samtliga 

chefer förhåller sig i olika grad till den verksamhetsplan som avgör vilka rutiner som skall 

råda. Samtliga respondenter har mandat att styra och bestämma, men ju fler de är chef över 

desto mer tenderar de att förhålla sig till både verksamhetsplan och delegationsordning. Vi 

ser en tydlig skillnad mellan Ronja och Sara: 

  

Jag har all möjlighet att ta initiativ så om det är något som begränsar min 

initiativförmåga är i så fall min ork. För jag kan, ja det är det som är ganska otroligt, 

att jag kan hitta på olika saker men sen gäller det att förankra det. Sen om alla går 

med på det är en annan sak men jag kan ta väldigt mycket initiativ [Sara]. 

  

Sara ansvarar över en liten grupp där all möjlighet till att starta nya projekt finns. I jämförelse 

med Ronja som befinner sig i en position där hon ansvarar för många medarbetare. Hon 

beskriver hur hon aktivt använder verksamhetsplanen dagligen i sitt arbete, detta för att 

behålla struktur och tydlighet: 

  

Ja alla har ju en egen chef, men jag ska ju liksom hålla ihop, jag ska liksom vara den 

här som sitter på rotorbladet på helikoptern och se till att vi liksom hittar de minsta 

gemensamma nämnarna som vi har gemensamt, och det är ju administration och 

jobba med att vi liksom drar åt samma håll. Vi utgår väldigt mycket från regionens 

varsamhets planering, våran BP – det är liksom det styrande dokumentet för oss 

[Ronja].  
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Hon fortsätter att beskriva sina arbetsuppgifter som ger en tydligare bild hur hon förhåller sig 

till de regler och rutiner som råder i organisationen: 

  

Vi jobbar även lite polisiärt i att på så sätt att man ska säkerställa att vi gör rätt. Ehm 

och följer de lagar och regler som finns, och det innebär ju att man måste ju gå in och 

påtala och försöka styra verksamheten rätt [Ronja]. 

  

För att behålla en tydlig struktur i sitt arbete och leda sina medarbetare mot rätt mål, krävs det 

olika förhållningssätt till verksamhetsplanen, beroende på vilken chefsbefattning ledaren 

besitter. De regler och rutiner organisationen arbetar fram kan således beskrivas som en makt, 

vilket också utgör inom vilka ramar makt kan användas (jmf. Christensen et. al. 2014, s. 12).  

 

Genom att tydliggöra den innebörd makt har i en organisation, kan relationen mellan 

ledarskap och makt lättare synliggöras. Att besitta kunskap för att lättare kunna leda en 

grupp, bygga upp relationer som innehar tillit och respekt och utforma ramar för regler och 

rutiner, skapas ett ledarskap som möjliggör ett maktutövande. Trots att inte ledarna i sina svar 

tydligt konkretiserar den makt de besitter, tolkar vi ändå utifrån deras utsagor, att de utövar 

mer makt i deras ledarskap än vad de själva är medvetna om eller ger uttryck för.  

 

4.3. Skillnader mellan manliga och kvinnliga ledare  

Litteratur nämner att det råder en diskussion huruvida förutsättningarna är olika för manliga 

och kvinnliga ledare (Wahl et. al 2018, s. 136). Därav ville vi studera detta genom att jämföra 

de manliga och kvinnliga respondenternas föreställningar kring deras ledarskap och makt. 

Ronja beskriver att hon fått det förklarat för sig av andra hur hon förväntas vara som ledare i 

en chefsposition: 

  

[...] när jag har gått ledarskapsutbildningar så får jag beskrivet för mig att jag kommer 

in, tar rummet, jag är stor, jag är lång, jag märks, jag verkar kompetent, jag är liksom 

väldigt fyrkantig [...] och det har jag kanske ganska tur i, att jag har det fysiska sättet 

att vara (menar på att hon är lång), men här inne (pekar på bröstet) är det inte så 

[Ronja].  
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Citatet visar på en föreställning kring hur Ronja tror att hon förväntas vara och agera som 

ledare i en chefsposition. Hon förklarar vidare att det här synsättet kan krocka om ledaren är 

en kortare person som eventuellt inte utstrålar pondus och att ledaren då inte får respekt hos 

medarbetarna. Vi vill jämföra detta med Billing (2006, s. 53), Wahl et. al. (2018, s. 136, 164) 

och West och Zimmerman (1987 s. 137, 128-130, 147) då kvinnor ofta är kortare än män och 

kan bli tillrättavisade om de inte beter sig inom normen för vad som är “normalt”. Vidare 

beskriver Ronja ett möte som hon närvarat på, där en man inte ville ta direktiv av henne. Hon 

hade upplevelsen att detta berodde på att hon var en kvinna. Ronja förklarade att hon då 

kände sig som ett barn i hans närvaro, vilket var obekvämt. Detta visar på hur kvinnliga 

ledare får försvara sin position för att den ska ses som legitim (jmf. West & Zimmerman, 

1987, s. 147). Sara förde samma resonemang om en liknande föreställning. Hon kan dock inte 

avgöra vad det är som lagt grund till sin upplevelse om särbehandling:  

  

Det finns förutfattade meningar om hur jag ska vara som inte stämmer med hur jag 

egentligen är sen om det är för att jag är kvinna eller om det beror på min tidigare 

yrkesroll, det vet inte jag? [Sara] 

  

Detta citatet är ett exempel på en föreställning om att förutfattade meningar existerar i sociala 

samspel. Sara beskriver vidare att dessa förutfattade meningar antyder på att hon är någon 

som vill ta hand om andra, kan arbeta ihjäl sig och att hon inte behöver någon lön för detta, 

som ett sorts “kall”.  

 

Föreställningarna som Ronja och Sara beskriver kan tolkas utifrån West och Zimmermans 

(1987, s.128-137 ) teorier i doing gender kring att illusioner om hur en viss roll eller kön ska 

bete sig, skapas genom interaktioner. Genus är inte egenskaper hos individer, utan något som 

åstadkoms av individer. Detta blir tydligt när Ronja förklarar att hon fått det beskrivet av 

andra hur hon ska agera för att bli berättigad som ledare i en chefsposition. Vi analyserar 

även föreställningarna utifrån social kontroll, då det förklarar att individer förhåller sig till de 

rådande könskategorier som existerar (West & Zimmerman, 1987, s. 47). När individer inte 

passar in i dessa könskategorier måste hen försvara sig. Dock har Ronja föreställningen om 
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att hon inte behöver försvara sig, då hon fysiskt passar in för mallen hur en bra ledare ska 

gestaltas, men samtidigt krockar det med vad hon känner inombords.  

 

Vidare analyserar vi detta utifrån Ko et. al. (2015, s. 294), att ledarskapets effektivitet är 

beroende av den kontext där ledarskapet framträder, vilket skulle kunna vara en förklaring till 

upplevelsen Ronja har till sitt ledarskap, snarare än könets betydelse. Vi drar slutsatsen om att 

det finns skillnader i föreställningarna mellan de manliga och kvinnliga respondenterna, då 

ingen av männen uttryckte några liknande utsagor. 

 

4.3.1. Spontana reaktioner 

Ytterligare en skiljaktighet i respondenternas föreställningar som kunde åskådliggöras var 

den spontana reaktionen gällande förklaringen till hur en bra ledare kom till uttryck. 

Kvinnorna nämnde i sin första reaktion att ledarskapet ska handla om ett möjliggörande för 

medarbetarna där en väg ska styra mot de gemensamma målen, vilket Sara beskriver:  

  

För det handlar ju om att utveckla, ge andra energi och få andra att bli bra, och det går 

inte om man inte har förmågan att tycka om andra människor [Sara]. 

  

Kvinnorna ansåg att ett ledarskap först och främst ska präglas av en gemenskap och detta 

skapas då det finns respekt och förståelse för andra människor. Männens första reaktion var 

istället ett individfokuserat ledarskap och därmed präglat av ledarens individuella resultat och 

åstadkommande, vilket Henrik tydliggör:  

  

Ja jag tänker ju på i första hand att kunna styra sig själv. I ett ledarskap så man är 

medveten om sig själv och kan hantera sig själv. Det tycker jag är utgångspunkten för 

att vara en ledare. [...] [Henrik]. 

  

Henriks citat visar på den föreställning om hur ett individfokuserat ledarskap tar sig i uttryck.  

  

På vår tredje frågeställning, om det råder några skiljaktigheter i de kvinnliga respektive 

manliga respondenternas föreställningar kring ledarskapet och makt, blir svaret “ja”. 

Föreställningen om hur en chef ska eller förväntas vara i sociala samspel skiljer sig för 
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kvinnorna i jämförelse med männen. Vi jämför dessa utsagor med West och Zimmermans 

(1987, s. 147) teorier och ställer oss frågan om de kvinnliga ledarna i chefspositioner har 

anpassat sig till den mest lämpliga rollen för hur en kvinnlig ledare i en chefsposition bör 

vara. De kvinnliga respondenterna problematiserar dock inte sin ledarroll i chefskapet, vilket 

kan tolkas som att de har antagit ledarrollen, accepterat den och detta för att slippa 

ifrågasättas som kvinnlig ledare.  

 

Den forskning som vi presenterade av  Stainback et. al. (2016, s. 109, 127) och Albendroth et. 

al. (2017, s. 192-193) i den teoretiska referensramen, tar vi i den här studien avstånd ifrån. Vi 

tolkar istället att de kvinnliga respondenternas föreställningar kring deras ledarskap utgått 

från att anpassa sig till de rådande könskategorier (jmf. West & Zimmerman, 1987, s. 147). 

Vi vill även, utifrån kvinnornas utsagor, tolka att organisationen möjligen skapat osynliga 

strukturer som har normaliserats och därmed inte ifrågasätts.  
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5. Diskussion 

Då vår studie är relativt liten och omfattar endast intervjuer med sex olika ledare i en 

chefsposition, ska resultatet inte ses som något slutgiltigt. Det skall istället ses som ett steg på 

vägen mot ökad förståelse och bättre kunskaper kring ledarskap och makt. Vår förhoppning 

är att läsaren har fått en djupare kunskap för vad ledarskap och makt kan innebära samt att 

den oundvikliga relationen mellan makt, ledarskap och kön har förtydligats. Den abstrakta 

innebörden för begreppen kvarstår dock men i en viss utsträckning av ny förståelse.  

  

Föreställningarna hos ledarna i chefspositioner kring deras ledarskap hade mer gemensamt än 

vad vi hypotetiskt trodde. Det framkom genom empirin att respondenterna hade en 

föreställning om att ett framgångsrikt ledarskap kunde beskrivas med tre ord - coachande, 

meningsskapande och engagemang. Ledarna förklarade coachandet som en viktig byggsten i 

ledarskapet för att få medarbetarna att uppnå de uppsatta målen inom organisationen. 

Coachandet innebar att ledarna skulle ge medarbetarna självförtroende och uppmuntran till 

självständighet, detta för att kunna ge de förutsättningar som krävdes till att utföra arbetet. De 

beskrev meningsskapandet som något viktigt, för att samtliga anställda skulle förstå 

meningen till sitt arbete och något som formades via gemenskap, tillit och respekt gentemot 

kollegor, medarbetare och chefer. Engagemanget krävdes för att kunna leda medarbetarna i 

rätt riktning. Detta skapades genom att anpassa sitt ledarskap, ha viljan att utveckla sig själv 

och andra samt att använda sitt ledarskap som verktyg för att uppnå organisatoriska mål. Det 

ska dock tas i beaktande att samtliga respondenter arbetar inom samma förvaltning och har 

med stor sannolikhet gått liknande ledarskapsutbildningar. Vi har därmed en tanke om att 

coachande, meningsskapande och engagemang varit grundläggande utgångspunkter i deras 

diverse utbildningar som de haft inom organisationen. 

  

För att kunna analysera ledarskap anser vi att makt inte kan exkluderas. I en ledarskapsroll 

uppstår automatiskt en maktposition som många gånger är svår att ta på, därav valde vi att 

lägga fokus på begreppet i relation till ledarskap. Till en början bekräftades det vi hade trott, 

att ordet makt är laddat och ses som något negativt. Det visade sig att en djupare diskussion 

krävdes för att komma begreppet nära. Makt handlade, enligt respondenternas föreställningar, 

om den möjlighet ledarna i chefspositioner hade till att påverka medarbetarna. Detta 
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förklarade respondenterna skapades genom kunskap, relationer och organisationsstrukturer. 

Respondenternas utsagor om ledarskapet bekräftade att ledare i en chefsposition besitter en 

högre kunskap än medarbetarna, vilket vi tolkar har resulterat i att de får ett övertag och har 

därmed också en maktposition. De beskrev en föreställning om att relationerna byggs upp 

genom tillit och respekt mellan ledarna och medarbetarna, men lägger även grunden för att 

ledare i chefspositioner ska kunna styra bättre - vilket vi tolkade som ett maktutövande. 

Vidare präglar organisationens ramar vilka regler och rutiner som skall råda. Detta gör att 

ledare i chefspositioner har ett maktövertag gentemot medarbetarna, då det är ledningen som 

lägger grunden för organisationens strukturer. Resultatet av respondenternas utsagor i 

analysen bekräftade teorin om att makt till en början är något som inte syns, men är ändå 

existerande och blir därmed oundvikligt i ett ledarskap.  

  

Slutligen kunde skiljaktigheter tydas i respondenternas föreställningar kring deras ledarskap 

och makt, då vi jämförde de kvinnliga utsagorna med männens. Kvinnorna upplevde att de i 

någon mån bemöts annorlunda på grund av sitt kön, medan männen inte beskrev någon 

liknande upplevelse. Kvinnorna beskrev en föreställning om att de fått förklarat för sig om 

hur de ska vara som chefer, vilket bland annat exemplifierades som att utstråla en viss 

pondus. Vidare förklarade dock kvinnorna att de inte såg särbehandlingen som något 

problem, vilket vi tror kan bero på de bestämda könskategorier som existerar för kvinnor och 

män. Det föll även en skiljaktighet i första reaktionen i männens och kvinnornas utsagor, om 

hur en bra ledare definierades. Kvinnorna hade då en föreställning om gemenskap medan 

männen hade ett mer individfokus. Vi tolkade därmed att samtliga respondenternas 

föreställningar utgick från den rådande könskategori som enligt West och Zimmerman (1987, 

s. 147) existerar.  

  

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen om att ledarskap och makt bör ses till den kontext och 

organisation där de föreligger. Vi anser att det handlar om situationen där en grupp ska 

samordnas, som avgör vilket ledarskap som skall råda och vilka maktutövanden som ska skall 

användas.  
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5.1. Förslag till fortsatta studier  

Då denna studie enbart fokuserade på ledares föreställningar kring ledarskap och makt kan vi 

ha förbisett viktiga aspekter då ledarna i chefspositioner besatt olika mandat. För vidare 

studier vore det därför intressant att undersöka föreställningar hos ledare med likställda 

chefspositioner. Ett exempel på detta skulle kunna vara första linjechefer och då målstyra 

urvalet så ledarna har ett lika stort antal medarbetare under sig som hen direkt ansvarar för. 

Yrkesrollerna skulle då vara mer jämbördiga och därmed i sin tur underlätta för ett tydligare 

jämförande mellan respondenterna, i en analys.  
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Bilaga 1. Missivbrev 

Förfrågan om att delta i en studie om ledarskap och makt. 

Hej! 

Vi är två studenter som skriver ett examensarbete på kandidatnivå, vilket är en del av utbildningen i 

personalvetarprogrammet vid Örebro Universitet. Vi söker potentiella deltagare som kan medverka i vår studie 

som kommer att belysa ledarskap. Studien kommer att utföras med sex intervjuer under våren 2019 och har i 

syfte att beröra ledares föreställningar om ledarskap och makt. Vi söker därför sex stycken personer i Er 

organisation som innehar någon form av chefsposition. Då vi endast söker ledare av någon form att intervjua så 

spelar det ingen roll vilken typ av chefsposition intervjupersonen besitter. Dock vill vi helst intervjua tre 

kvinnliga och tre manliga ledare, då vi i vår studie vill tillämpa ett genusperspektiv. Intervjun beräknas ta ca 60 

minuter. Det är av stor vikt att intervjun sker i ostörd miljö, där av kommer det ske på en tid och plats som Ni 

bestämmer. Vid samtycke kommer intervjun att spelas in för att sedan transkriberas till text. 

  

Informationen som samlas in genom intervjuerna kommer att hanteras konfidentiellt vilket gör att ingen 

obehörig kommer kunna ta del av den. I redovisningen hanteras intervjupersonerna anonymt och inga identiteter 

kommer att avslöjas. Resultatet kommer att presenteras muntligt till klasskamrater i personalvetarprogrammet, 

samt skriftligt i ett examensarbete. Efter att examensarbetet är godkänt och färdigt kommer arbetet finnas på en 

databas vid Örebro Universitet. Ni kommer då, om intresset finns, kunna ta del av studien och resultatet. 

  

Ert deltagande är frivilligt och medverkan kan när som helst avbrytas utan någon vidare saklig grund. 

I hopp om att ett intresse väckts, frågar vi härmed om Er organisation vill delta i denna studie? Vid frågor om 

studien eller deltagandet är Du välkommen att höra av dig till någon av oss. Väljer ni att medverka så gör ni det 

genom att svara på detta mejl. Vi kontaktar Er då snarast med ytterligare information. 

Tack för er tid 

Med vänliga hälsningar Johanna och Sofia. 

Ansvariga för studien är: 

Johanna Zander                                                                        Sofia Rehnwall 

Student                                                                                     Student 

johanna.zander93@gmail.com                                           sofia.rehnwall@hotmail.se 

0704367245                                                                             0707946166 

 

Handledare:Anita Cvetkovic  

Anita.Cvetkovic@oru.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide  

Intervjuguide  
Vi är Johanna och Sofia och vi studerar just nu femte terminen på personalvetarprogrammet 
på Örebro Universitet. Intervjun idag är ett underlag för vår kandidatuppsats.  
  
Vårt syfte med den här studien är att utforska vilka föreställningar som finns kring ledarskap 
och makt utifrån din syn och de erfarenheter du har som ledare. Frågorna kommer handla om 
ditt ledarskap och den makt du har genom din position, relationerna du har till dina 
medarbetare och vi kommer även nudda lite på eventuella könsskillnader inom din 
organisation.  
  
Din intervju kommer att bevaras konfidentiellt och du kommer genom hela studien och 
uppsatsen att hållas anonym. Din identitet kommer inte på något vis kunna avslöjas. Du har 
även friheten att avsluta intervjun precis när du vill och även välja att inte svara på någon 
fråga, utan att det kommer att ifrågasättas. 
  
Vi vill helst att intervjun spelas in, känns det okej för dig? Inspelningen är endast för vår 
skull, ingen annan kommer ta del av den och kommer att raderas så fort arbetet är färdigt.  
  
Har du några frågor innan vi sätter igång?  
  
  
Teman: 
Vi börjar med att berätta lite om oss själva för att få en mer avslappnad känsla inför intervjun.  
  
  
Bakgrund 

1. Skulle du vilja börja med att berätta lite om dig själv? 
1. ålder 
2. Utbildning 
3. Karriär fram till idag. 

2. Hur tror du dina vänner skulle beskriva dig? 
  
Rollen som chef  

1. Vart i organisationen befinner du dig? 
1. Hur många har du under dig/ansvar för?  
2. Hur många har du över dig? 
3. Hur många har lika position som du? 
4. Arbetsuppgifter 

2. Hur skulle du beskriva din relation till de du är chef över? 
1. Hur jobbar ni i gruppen 
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2. Jobbar mot mål  
3. Hur de motiverar sig etc. 

3. Hur skulle du beskriva dig själv i din roll som chef? 
4. Hur tror du dina kollegor beskriver dig? 
5. Har du alltid velat vara chef eller hur kom det sig att du hamnade där du är idag? 
6. Ligger det stor vikt i att vara chef hos dig? Om ja varför - om nej hur menar du då? 

  
Ledarskap 

1. När du hör ordet ledarskap vad tänker du på då? 
2. Vad är det första du tänker på när du tänker på en bra ledare? 
3. Lever du upp till den här bilden? 
4. Finns det något som hindrar dig från att vara en sådan ledare? 
5. Hur skulle du beskriva en dålig ledare?  
6. Kan du beskriva några positiva saker med att vara en ledare? 
7. Precis som du berättat om de positiva sakerna med att vara ledare så finns det säkert 

nackdelar också, kan du komma på några nackdelar med att vara en ledare? 
8. Anser du att ledarrollen har kommit naturligt för dig eller har du fått lära dig att vara 

en ledare? 
1. Genom kurser, studier osv 

9. Har du någonsin känt att du bemöts annorlunda på grund av den position du har? 
1. om ja kan du beskriva händelsen om nej varför tror du att det är så? 

10. Hur stor initiativförmåga har du i din ledarposition 
1. Ligger hela ansvaret på dig  
2. Tar du på dig andra ledarrollen som inte organisationen kräver av dig 

  
Makt  
Det är vanligt att ledarskapet automatiskt blir förknippat med makt. Ni har säkert regler som 
ni jobbar efter som också blir era ramar för vad ni får göra och inte. Ni använder kanske olika 
verktyg för att uppnå vissa mål. Du som chef besitter nog eventuellt en viss kunskap som 
säkert används som en resurs för ert företag som gör att makten kan utövas och din makt 
formas säkert också i era sociala samspel i arbetsgruppen tänker vi. 
  
  

1. När vi beskriver detta för dig vad tänker du på då när du hör ordet makt? 
1. positivt negativt? 
2. första tankarna 

2. Anser du att en chef bör besitta en viss kompetens för att kunna styra utifrån dina 
egna erfarenheter som du har som chef eller tycker du att det är relativt “lätt” att styra 
över en arbetsgrupp? 

3. Skulle du kunna ge ett förslag på en arbetssituation där du som chef styr dina 
medarbetare? 
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4. Tidigare beskriv du den relation som du har till dina medarbetare, skulle du kunna 
utveckla detta och beskriva hur du hanterar dina relationer? 

1. hur jobbar du med relationen 
2. bygger upp relationen 
3. utvecklar den  

5. Vad är poängen för dig med att ha dessa relationer till dina medarbetare? 
1. värdefulla? på vilket sätt? 

6. Vilken känsla får du när du lyckas få gruppen att nå uppsatta mål?  
7. Har du någonsin upplevt det jobbigt att styra din grupp eller enskild medarbetare mot 

de mål som är uppsatta? 
1. Vill du utveckla?  
2. kan du beskriva känslan du hade då? 
3. Om nej → vad tror det kan bero på  

8. Upplever du att det finns några begränsningar i din organisation i samband när du ska 
styra gruppen eller utföra dina arbetsuppgifter som chef?  

1. Om ja→ kan du försöka beskriva dessa begränsningar du kom att tänka på? 
●     Kan du komma på en händelse då detta har varit en begränsning för 

dig som ledare? 
1. Om nej → menar du då att du har den befogenheten att göra som du vill? 

  
Föreställningar kring ledarskap (med ett genusperspektiv) 

1. Har du någon gång känt att du i din ledarroll bemöts annorlunda på grund av ditt kön? 
(positivt negativt?) 

2. Till en kvinnlig respondent: Finns det saker som manliga chefer gör som du skulle 
tycka va konstigt om kvinnliga chefer skulle göra 

3. Till en manlig respondent:Finns det saker som kvinnliga chefer gör som du skulle 
tycka va konstigt om manliga chefer skulle göra? 

1. om ja → utveckla gärna 
2. om nej → varför tror du att det inte är så? 

4. Allmänt bland kollegor, upplever du att kvinnor och män har samma uppfattningar 
om ledarskap på din arbetsplats? 

5. Anser du att något kön har mer fördelar än något annat? 
6. Hur ställer du dig till kvotering i organisationen?  

  
Avslutning 

-       är det något mer som jag borde ha frågat?/ Finns det något som du skulle vilja 
berätta om?  
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