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Förord

För att genomföra avhandlingsarbetet har jag fått hjälp från olika
håll, med allt från finansiering till handledning och emotionellt
stöd. Det finns därför många att rikta tack till när avhandlings-
arbetet nu avslutas.

Avhandlingsarbetet finansierades inledningsvis via NUTEKs/
VINNOVAs MTO-program, senare av medel från Filosofiska
fakulteten vid Linköpings universitet – tack för det. Arbetet inled-
des inom ramen för forskningsprojektet ”Ledarskap i teambaserad
organisation – i mötet mellan funktion och process” vid Centrum
för studier av människa, teknik och organisation (CMTO) vid
Linköpings universitet. Tack till kollegorna i projektet för våra
gemensamma ansträngningar: Per-Erik Ellström, Jörgen Eklund,
Henrik Kock, Mattias Elg, Anna Andersson och Tilmann Hassel-
horn som på köpet blev en bra kompis.

Utan de chefer som svarat på frågor och välvilligt låtit sig
observeras hade det inte blivit någon avhandlingstext. Tack!

Två särskilt viktiga personer för mig under avhandlingsarbetet
har varit professorerna Per-Erik Ellström, huvudhandledare, och
Elisabeth Sundin, bihandledare. Er gedigna teoretiska kompetens
och handledningserfarenhet har varit mig ovärderlig. Ett varmt tack
till er båda, jag har verkligen uppskattat våra handledningsträffar.
Nu ser jag fram emot att få fortsätta vårt samarbete i nästa forsk-
ningsprojekt!

Det finns också andra viktiga personer som bidragit till avhand-
lingens innehåll och form. En noggrann och engagerad läsning av
min text gjordes av fil dr Lena Pettersson, granskare på slut-
seminariet. Maritta Edman slutredigerade texten på ett alldeles
utmärkt sätt. Sammanfattningen av avhandlingen översattes av Gail
Adam. Tack till er!
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Institutionen för beteendevetenskap har under hela avhand-
lingsarbetet varit min arbetsplats och kollegorna inom PiAU, avdel-
ningen för pedagogik inom arbetsliv och utbildning, har fungerat
som ett stödjande nätverk och i övrigt väldigt trevliga arbetskam-
rater. Mina allra närmaste korridorvänner har utan knot lyssnat till
såväl ”fantastiska” avhandlingsidéer som klagovisor över hur snå-
rigt och näst intill omöjligt ett avhandlingsarbete då och då kan te
sig. En och annan teoretisk diskussion har det också blivit. Tack till
Maria Gustavsson, Barbro Nilsson, Dan Rönnqvist, Bo Davidson
och Per-Olof Svedin.

Till mina kära föräldrar Gerd och Per-Olof vill jag rikta ett stort
tack för att de alltid funnits där, beredda med kärlek och omtanke.

Till sist, tack till min älskade Per och våra ljuvliga barn Agnes
och Ola. Ni är mitt livs bästa gåva.

Linköping i juli 2005
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1. Inledning

Men hur ska du kunna studera ledarskap och genus hos oss, där det i
princip bara jobbar karlar?

Frågan ställdes av en manlig chef på ett verkstadsindustriföretag
vid inledningen av mitt avhandlingsarbete, som trots frågan handlar
om ledarskap och kön1 på just denne chefs arbetsplats. Att han
ställde frågan kan tolkas på åtminstone två sätt. Enligt en första
tolkning skulle denne chef kunna utgå från att genus studeras bäst i
situationer där såväl kvinnor som män ingår. En andra tolkning,
som jag tror är den rimligaste, utgår från att frågan om ledarskap
och genus i offentlig debatt brukar handla om ledarskap och kvin-
nor, särskilt kvinnors underrepresentation på chefsbefattningar och
ledande poster2, företrädesvis på hög nivå inom näringslivet (se t ex
DN 2002-10-29). Eventuell lagstiftning om könskvotering till
bolagens styrelser är en fråga som blossat upp då och då i anslut-
ning till frågan om representation (DN 2002-11-26; SvD 2005-01-
27; DN 2005-05-10). I media handlar temat ledarskap och kön ock-
så om kvinnliga chefers svårigheter. De kvinnor som förekommer i
media med anledning av sin ledarbefattning ställs ofta inför frågan
om hur det går att vara kvinna och chef, att ha familj och vara chef

                                                  
1 Genus och kön används båda i betydelsen socialt konstruerat kön. Begreppen
presenteras vidare i kapitel 2.
2 Med en lite tillspetsad formulering kan man säga att män är överrepresenterade
på chefsbefattningar i relation till samtliga anställda män inom såväl privat som
offentlig sektor. Exempelvis var 81 % av cheferna män i privat sektor, medan
andelen män anställda i sektorn var ca 60 % enligt SCBs statistik för 2002. Totalt
fanns 159 340 manliga chefer och 51 060 kvinnliga chefer år 2002. Bland styrel-
seledamöterna i de börsnoterade företagen var 85 % män, 15 % kvinnor (totalt
1 970 styrelseplatser) år 2004. Fyra ordinarie VD i 300 börsnoterade företag var
kvinnor. (SCB, 2004)
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osv3. Ofta ställs frågorna med utgångspunkt i att det är särskilt svårt
att vara kvinna och chef. Hur det är att vara man och chef får vi
läsa oss till ”mellan raderna”, eftersom den frågan inte ställs expli-
cit i rapporteringen om manliga chefer.

Också inom könsmedveten forskning har kopplingen mellan
ledarskap och kön över tid diskuterats som en kvinnofråga; hur
kvinnor är som chefer och kvinnors svårigheter att nå och inneha
chefspositioner. Under senare år har forskningsfrågorna om ledar-
skap och kön dock snarare rört hur ledarskap är könsmärkt, dvs om
och hur ett yrke eller position förknippas med ett kön (Wahl m fl,
2001). I forskningen fokuseras nu också män som ledare, eller
ledare som män (t ex Collinson & Hearn (Eds.), 1996). Detta forsk-
ningstema kommer att behandlas även i denna avhandling.

Beskrivningen av tidigare forskning på temat ledarskap och kön
utvecklas nedan. Därefter presenteras avhandlingens syfte, teore-
tiska utgångspunkter och empiriska material.

Tidigare forskning om ledarskap och kön
I ledarskapsforskning kan två övergripande forskningslinjer urskil-
jas. I den ena linjen fokuseras ”ledarskap utan kön”, i den andra
”ledarskap med kön”. I avhandlingen läggs tyngdpunkten på köns-
teoretiska perspektiv på ledarskap, dvs ledarskap med kön. Forsk-
ningslinjen ledarskap utan kön introduceras dock kort nedan
eftersom utvecklingen av den forskningslinjen kan sägas ha haft
betydelse för framväxten av forskningen om ledarskap med kön. I
följande avsnitt beskrivs även så kallade nya organisationsformer
och deras eventuella konsekvenser för ledarskap och kön.

                                                  
3 När tidningen Veckans Affärer (2005-02-14) för sjunde året i rad korar Sveri-
ges mäktigaste affärskvinna – det här året blir det Annika Falkengren som är till-
trädande koncernchef inom Svenska Enskilda Banken – får vi utöver information
om hennes framgångsrika karriär också veta att hon har en dotter som är sju
månader och pristagaren får också svara på frågor kring hur hon hanterar sin
familjesituation. Se även Edström (2002).
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Ledarskap utan kön

Den tidiga ledarskapsforskningen4 var ofta (och viss forskning är
det alltjämt) fokuserad på ledaren som person. I klassiska arbeten
av Taylor (1911) och Fayol (1916) sågs ledaren och hans (naturligt-
vis hans) agerande som ett led i att bidra till produktivitet och
rationell administration. Det fanns ett intresse av att studera vilka
egenskaper goda ledare hade, bl a för att kunna förutse vilka per-
soner som skulle kunna bli bra ledare. Intresset för att studera indi-
viduella egenskaper och förmågor hos medarbetare och ledare har
företrätts av olika discipliner, till exempel psykologin. I jakten på
att finna den ultimata ledarskapsprofilen studerades såväl fysiska
aspekter, t ex fysik, längd och utseende, som förmågor, t ex intelli-
gens och verbal förmåga, samt personlig karaktär, t ex konser-
vatism, introversion–extroversion och självförtroende (Bryman,
1992; 1996). Kännetecknande för den tidiga inriktningen på leda-
ren som person är det underliggande antagandet att individer föds
till ledare snarare än att man kan bli eller utvecklas till det, genom
t ex utbildning (Bryman, 1996). Forskning om karismatiskt ledar-
skap kan också hänföras till den här forskningsinriktningen (Yukl,
2002).

Eftersom forskningen inte lyckades visa på någon enhetlig
ledarprofil i termer av en uppsättning egenskaper, riktades intresse
mot att studera ledarstilens, dvs beteendets, effekt på medarbetar-
nas prestationer, attityder och trivsel m m. Exempelvis finns forsk-
ning om ledares uppgifts- respektive relationsorientering, transfor-
mativt och transaktionellt ledarskap samt situationsanpassat ledar-
skap (Fiedler, 1967; Hersey & Blanchard, 1993). Här kan man allt-
så se att ett ensidigt fokus på ledaren som person utvidgades till att
även beakta olika typer av förutsättningar och kontextuella faktorer
som påverkar ledningsprocessen.

Ledares arbete utgör en annan forskningsinriktning med fokus
på beteende (se t ex Carlson, 1951; Mintzberg, 1973). Här finns
exempel på forskning om vad ledare gör i sitt arbete; ”chefsarbetets

                                                  
4 Olika typer av beskrivningar och indelningar av kunskapsläget och den histo-
riska utvecklingen på ledarskapsområdet görs av forskare, se t ex Yukl (2002),
Sjöstrand m fl (1999). Beskrivningen här följer dels den senare texten, dels
Sandberg och Fogelberg Eriksson (2000).
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natur”, hur de spenderar sin tid respektive beteende hos ineffektiva
och effektiva ledare. En gemensam iakttagelse i många av dessa
studier var dels att chefers arbete kan karaktäriseras som fragmen-
terat, varierande och ofta oförutsägbart, dels att cheferna ofta grep
sig an sitt arbete och olika frågor på improviserade sätt.

Exempel på forskningsfokus som indikerar en förändrad syn på
ledarskap utgörs t ex av synen på organisationen som kultur och
ledarens roll i att leda företagskulturen (Schein, 1985), ledarskap
som en meningsskapande process (Weick, 1995), ledarskap för
lärande (Senge, 1990) och konsultativt ledarskap (Sandberg &
Targama, 1998).

Sammanfattningsvis kan sägas att perspektivet i ledarskaps-
forskningen har förändrats från en relativt entydig fokusering på
individuella karaktäristika hos den enskilde ledaren till en syn på
ledarskap som en komplex och kontextberoende interaktions-
process5.

Ledarskap med kön
Vid mitten av 1970-talet väcktes ett intresse för att använda köns-
perspektiv för att analysera och förstå ledarskap. Behovet av att
använda könsperspektiv påtalades mot bakgrund av en kritik mot
den typ av ”könsblinda” forskning om ledarskap som presenterades
ovan (Eriksson-Zetterqvist, Kalling & Styhre, 2005).

Den tidiga forskningen om kön och ledarskap bestod i stor
utsträckning av att ”lägga till” kvinnor och deras erfarenheter till de
befintliga bilder av organisation och ledarskap som forskningen
presenterat (Davidson & Burke, 1994; Sundin 1998a). Mycket av
den forskning som bedrevs under 1970- och 80-talen var fokuserad
på kvinnor som chefer – som individer, utan någon egentlig kopp-
ling till medvetna genusteorier. Denna forskningstradition brukar
benämnas Women in Management. Exempel på aspekter av ledar-
skap och kön som stått i fokus i forskningen är förklaringar till det
låga antalet kvinnor på chefsbefattningar och deras frånvaro från
högre chefspositioner, eventuella skillnader mellan kvinnors och
mäns ledarstilar, om det finns särskilda hinder som gör att kvinnor

                                                  
5 I praktiken, i organisationer och i allmänna diskussioner om ledarskap, finns
dock fortfarande ett starkt individfokus (se t ex Höök, 2001).



1. Inledning

13

inte når chefspositioner eller om kvinnor har andra orienteringar än
att göra chefskarriär (Alvesson & Billing, 1999) 6.

Resultaten från den här typen av studier kan grovt sammanfat-
tas med att förklaringen till varför kvinnor saknas på chefsbefatt-
ningar står att finna hos kvinnorna själva. Deras personliga egen-
skaper och hemsituation ses som en förklaring, inte förhållanden
som har med organisationerna att göra. Rekommendationen för
kvinnor med intresse för chefskarriär blir som en konsekvens att de
måste kompensera de brister deras uppfostran inneburit, och så att
säga ta sig in på de manliga chefernas spelplan på deras villkor.
(SOU 1994:3). Dessa förklaringsmönster återfinns däremot sällan i
forskning av senare datum. I en forskningsöversikt om kvinnor och
ledarskap som skrevs 1995 (Cederberg & Olofsson, 1995) gjordes
t ex en genomgång av studier genomförda 1984 och framåt med
syftet att bl a svara på frågan varför det finns så få kvinnor på
ledarposter. Efter en genomgång av drygt 120 källor av varierande
karaktär menar författarna att de finner stöd för teorin om ”glas-
taket” (Morrison, White & Van Welsor, 1987), dvs att förklaringen
till varför kvinnor är underrepresenterade på ledande positioner kan
finnas i de sociala barriärer kvinnor möter i karriärhänseende.

Då det gäller forskningsintresset för kvinnors ledarstil, visar
vissa studier att kvinnor uppvisar ungefär samma ledarbeteende
som män (Powell, 1993). Kritiker menar här att resultat i den här
riktningen beror på att grundsyftet varit att bevisa att kvinnor
faktiskt kan vara chefer (Calás & Smircich, 1996). Kritik riktas
också mot en kvantitativ orientering, där kön representeras i ett
variabeltänkande (Alvesson & Billing, 1999). I andra studier där
utgångspunkten har varit att visa att kvinnor kan vara bättre än
män, eller åtminstone annorlunda än män, i utövandet av ledar-
skapet tenderar man att framhålla att kvinnor står för ett ledarskap
som vilar på social kompetens och nätverkstänkande (Helgesen,
1991). Kvinnor framstår här som ett komplement, eller ett särskilt
bidrag, till befintligt (mansdominerat) ledarskap (Wahl, 1996).
Dessa studier presenteras inte sällan i form av anekdoter och för-

                                                  
6 För olika typer av översikter härvidlag, se även Holgersson (2003a), Pettersson
(2000), Sundin (1998a), Wahl m fl (2001).
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fattas i mer populär stil av till exempel konsulter och journalister
(se t ex Arhén, 1996; Ylander, 1997) 7.

Alvesson och Billing (1999; Billing & Alvesson, 1989) disku-
terar hur forskning om kvinnor och organisationsledning kan för-
stås i termer av fyra olika ståndpunkter inför att kvinnor borde få
ökade möjligheter att få chefsjobb. Ståndpunkterna innebär en
betoning på vikten av lika möjligheter för kvinnor och män, meri-
tokrati, kvinnors särskilda bidrag respektive alternativa värden.
Dessa ståndpunkter kan i sin tur relateras till dimensionerna lik-
hets- respektive särartstänkande gällande skillnader mellan könen,
respektive om det övergripande intresset för förändring främst kan
karaktäriseras som etiskt/politiskt respektive effektivitetsmässigt. I
forskningstraditionen Women in Management betonas vikten av
lika möjligheter för kvinnor och män, alternativt att kvinnor kan
utgöra ett särskilt bidrag till organisationsledning (jfr Wahl, 1996).

Den forskare som ofta lyfts fram som den som flyttade blicken
från individnivå till en strukturell nivå är Rosabeth Moss Kanter,
vars bok från 1977 hör till en av de flitigt refererade källorna inom
den här genren. Kanter menade i sin bok att kvinnor som chefer
ofta utgör en avvikelse, token (eng.), som får representera sin kate-
gori. Kvinnans prestationer blir en symbol för vad kvinnor generellt
kan prestera och för att kunna hävda sin kompetens måste hon pres-
tera bättre än männen, men inte för bra eftersom det kan skada hen-
nes acceptans i gruppen. Att vara i avvikarposition innebär att kvin-
nan måste anpassa sig till normen, dvs ett traditionellt/typiskt man-
ligt chefsbeteende (Kanter, 1977).

Vad gäller hinder för kvinnor att nå chefspositioner och kvin-
nors karriärprioriteringar har ett flertal studier publicerats (t ex
Marshall, 1984). Bland de svenska källorna kan nämnas Anna
Wahls (1992) studie av kvinnliga civilekonomer och civilingen-
jörer. Mot föreställningen att kvinnor inte vill avancera och bli
chefer, ställer Wahl resultat som visar att kvinnor inte saknar vilja
eller ambition, utan de pekar på organisatoriska hinder eller upp-
levd maktlöshet inför att förändra organisationsstrukturer. Kvande

                                                  
7 Forskningsmässigt riktas intresset inte längre mot frågor kring kvinnlig ledar-
stil. I praktiken, t ex bland grundutbildningsstudenter och i utbildningsföretagens
inbjudningar till föreläsningar, tycks dock intresset kvarstå.
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och Rasmussen (1993) studerar mäns motstånd mot kvinnliga civil-
ingenjörer, och hur detta tar sig uttryck. Detta motstånd, som kopp-
las till mäns position i organisationen, ser Kvande och Rasmussen
som en viktig aspekt för att förstå kvinnors karriär- och utveck-
lingsmöjligheter i organisationer.

Utvecklingen av genusteoretisk forskning om organisation och
ledarskap har inneburit att inte bara kvinnor, utan genus studeras
(Mills, 2002). På senare år har utvecklingen, som nämndes tidigare,
inneburit att män och manlighet studeras i relation till ledarskap
(Collinson & Hearn, 1996a). Genusperspektiv används även för att
studera organisationer, professioner, karriärer och positioner som
”genderiserade”, dvs könspräglade eller könsmärkta (Acker, 1992;
Halford, Savage & Witz, 1997; Martin & Collinson, 2002). I
anslutning till det här området kan även nämnas att det sedan slutet
av 1980-talet utvecklats forskningsområden som har haft sina rötter
inom genusperspektiv i vid mening, som fokuserar sexualitet i
organisationssammanhang (se t ex Hearn & Parkin, 1995; 2001;
Parker, 2002). Konstruktion av kön i organisationer (Andersson, S.,
2003; Eriksson, 2000) samt i relation till ledarskap (bl a
Holgersson, 2003b; Höök, 2001) har fokuserats i ett antal svenska
studier på senare år.

Ledarskap och kön i nya organisationsformer
De senaste årens (från 1990-talet och framåt) utveckling inom
organisationsområdet har bl a syftat till att skapa mer horisontella
och i högre utsträckning flödes- eller processorienterade organisa-
tioner (Björkman, 1997). Det ledarskap som betonas och förordas i
litteratur om de ”nya” organisationsformerna beskrivs som stöd-
jande, relations- och utvecklingsinriktat samt personaliserat och
karismatiskt (Sandberg & Fogelberg Eriksson, 2000). I diskus-
sionen kring ledarskap finns således en strömning som fokuserar
personlighet snarare än formella meriter, liksom social kompetens
och relationsinriktning som avgörande och viktiga inslag i ett fram-
gångsrikt ledarskap i de nya organisationsformerna. En idébaserad,
visionär, styrning förespråkas. Att stödja lärande framställs i linje
därmed som en viktig uppgift, snarare än fokus på sakfrågor eller
detaljstyrning (Ellström & Kock, 2003).
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De som med utgångspunkt i genusteoretiska perspektiv studerat
dessa förändringar drar delvis olika slutsatser av de nya organisa-
tionsformernas möjligheter att bidra till en förändring av könsrela-
tioner eller könsordning i arbetslivet (se t ex Abrahamsson, 2000;
Blomqvist, 1994; Drejhammar, 1998; Kvande & Rasmussen, 1993;
Lindgren, 1999; Pettersson, 1996). Några studier (t ex Blomqvist,
1994; Kvande & Rasmussen, 1993) indikerar att de nya organisa-
tionsformerna är bättre för kvinnor, t ex i termer av bättre sam-
arbetsklimat mellan kvinnor och män, utvecklingsmöjligheter för
kvinnor, jämställdhet och mindre diskriminering. I andra studier
påvisas att traditionella könsmönster återskapas även i de nya orga-
nisationsformerna, där män i högre utsträckning än kvinnor får till-
gång till ledande positioner, tillmäts större status osv. Abrahamsson
(2000) diskuterar t ex hur de nya organisationsmodellernas integre-
rande och decentraliserande ambitioner krockar med en könsord-
ning som karaktäriseras av segregering och hierarki (se vidare kapi-
tel 2), vilket gör det svårt att genomföra de förändringar som initialt
eftersträvas av organisationerna.

Syfte, teoretiska utgångspunkter och
empiriskt material
Avhandlingens syfte är att ge ökade kunskaper om hur ledarskap
och kön konstrueras i organisationer. Särskilt fokuseras relation-
erna mellan män, maskulinitet och ledarskap.

Syftet berör ett antal centrala begrepp. Det första är ledarskap,
som i avhandlingen förstås som något som uppstår och konstrueras
i mänskliga relationer och interaktioner, en påverkansprocess där
en eller fler personer påverkar andra personer. En distinktion som
ofta görs är den mellan chef och ledare, där chef betecknar den per-
son som formellt, av någon på högre nivå, har utsetts att få befo-
genhet att företräda arbetsgivarens intressen, medan ledaren mer
betecknar den som har fått personalens förtroende och acceptans.
Med den typen av definition av ledarskap sätts fokus på relationer
och processer. Liksom i merparten av ledarskapslitteraturen riktas i
avhandlingen primärt fokus på ledarna i den processen. Trots dis-
tinktionen mellan ledare och chef, används ofta dessa benämningar
som synonyma i studier av ledarskap, eftersom studier av ledarskap
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ofta tar formella chefer som utgångspunkt (se t ex Sjöstrand m fl,
1999), så även här.

Det andra centrala begreppet är kön, vilket i avhandlingen för-
stås som något som skapas och återskapas genom det som sägs och
görs i olika sammanhang; att det vi uppfattar som manligt och
kvinnligt handlar om socialt producerade distinktioner.

I avhandlingen antas således att såväl ledarskap som kön kon-
strueras socialt. Den sociala konstruktionen av ledarskap och kön
förstår jag som processer som kontinuerligt pågår, i människors tal
och handlingar i ett visst sammanhang. För att analysera hur ledar-
skap och kön konstrueras i organisationer, kommer jag att använda
olika analytiska ingångar som fokuserar individers meningsska-
pande, interaktioner, symboler och strukturer (Acker, 1992; 1999).
För det första studeras hur ledare samtalar om sitt arbete, ledarskap,
kvinnor, män, kvinnligt och manligt. För det andra studeras ledares
handlingar och interaktioner: vad de gör och tillsammans med vem.
För det tredje är det organisatoriska sammanhang där ledarna befin-
ner sig av vikt för att förstå hur ledarskap och kön konstrueras. Det
organisatoriska sammanhanget studeras med avseende på könsför-
delning, organisationsstruktur, verksamheten och dess lokalisering,
fysisk arbetsmiljö samt företagsinterna värderingar.

Avhandlingens empiriska material består av intervjuer och del-
tagande observationer med ledare på olika organisatoriska nivåer i
ett verkstadsindustriföretag. Dessa ledare är, med ett undantag,
män. Fokuseringen på män, maskulinitet och ledarskap, som nämn-
des ovan i anslutning till syftet, har sin grund i såväl det empiriska
materialets karaktär som teoretiska intressen.

I det företag där det empiriska materialet har samlats in, har
delar av det som ibland sammanfattas som ”nya organisationsfor-
mer” anammats, här särskilt team- samt process- eller flödesorgani-
sering. Företaget har genomgått arbetsorganisatoriska förändringar
som liknar de beskrivningar som förekommer i litteratur om arbets-
livets förändringar; flöden, teambasering, ständiga förbättringar och
kundanpassning – en reduktion av byråkratisk hierarki till förmån
för kreativitet, produktivitet och kvalitet, med verksamhetens egna
ord. Utgångspunkten tas i att arbetsorganisatoriska förändringar ägt
rum, liksom en utgångspunkt tas i de organisationsformer som före-
taget eftersträvar och ger uttryck för i presentationer av sin verk-
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samhet (jfr Ellström och Kock, 2003). Avhandlingen handlar dock
inte om att fokusera någon förändringsprocess i meningen att be-
lysa ett före- och efterläge, utan att arbetsorganisatoriska föränd-
ringar genomförts ses som en bakgrund.

Avhandlingens disposition
I det här inledande kapitlet introducerades avhandlingens syfte och
tidigare forskning. I kapitel 2 redovisas en teoretisk referensram
med en utvidgad genomgång av tidigare forskning på området och
en precisering av de begrepp och perspektiv som används i avhand-
lingen. Kapitel 3 är ett metodkapitel som innehåller en beskrivning
av hur avhandlingsarbetet har bedrivits. Kapitel 4–7 innehåller
empiriskt material; den studerade verksamhetens bakgrund och
kontext respektive intervju- och observationsmaterial som beskri-
ver hur ledarskap och kön konstrueras i verkstadsindustriföretaget.
I kapitel 8 sammanfattas, analyseras och diskuteras de redovisade
resultaten i relation till den teoretiska referensramen. Avhandlingen
avslutas i kapitel 9 med en fortsatt diskussion av resultaten i rela-
tion till avhandlingens syfte och teoretiska referensram, reflektioner
över teori och metod samt förslag till fortsatt forskning.
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2. Kön och ledarskap – teoretisk
referensram

I det här kapitlet presenteras en genusteoretisk referensram.
Avsikten med denna presentation är att placera in avhandlingen i
ett teoretiskt fält och att redogöra för de teoretiska val och avgräns-
ningar som gjorts. Kapitlet struktureras i fyra huvudavsnitt.

Inledningsvis förs resonemang kring social konstruktion som
tankefigur och förenande perspektiv mellan temana ledarskap och
kön. Social konstruktion är också ett vetenskapsteoretiskt anta-
gande som genomsyrar de texter som bildar avhandlingens teore-
tiska referensram.

Det andra huvudavsnittet behandlar genusforskningens grund-
läggande begrepp. I fokus står begreppen genus och kön, genus-
ordning samt begrepp som relateras till forskning om män, manlig-
het och maskulinitet.

Dessa två avsnitt fungerar som bakgrund inför det tredje
huvudavsnittet som handlar om konstruktion av kön och ledarskap i
organisationer. Det avsnittet syftar till att presentera en doing
gender-ansats i synen på konstruktion av kön (och ledarskap) i
organisationssammanhang samt forskning om organisation, ledar-
skap och kön av relevans för denna avhandling.

I det fjärde huvudavsnittet görs en genomgång av svenska stu-
dier om kön, organisation och ledarskap. Ett särskilt avsnitt ägnas
detta då jag ser det som viktigt att ge en bild av svensk forskning på
området samt förhållanden inom svenskt arbetsliv.

Kapitlet avslutas med en sammanfattning där begreppsanvänd-
ningen i och den teoretiska positioneringen av avhandlingen klar-
görs.

En avgränsning som framgår av ovan gjorda introduktion är att
forskning kring ledarskap med könsneutrala utgångspunkter inte
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refereras här, då fokus i avhandlingen ligger på könsmedveten
forskning kring organisation och ledarskap.

Social konstruktion
Social konstruktionism8 som tanketradition består av en mångfald
varianter (för översikt se Sandberg, 1999; Wenneberg, 2000), vilket
gör att en definition som omfattar samtliga varianter svårligen kan
göras. En uppmärksamhet på det lokala, kulturella, historiska och
språkliga sammanhang där människor befinner sig; att kunskap
skapas och upprätthålls genom sociala processer samt en kritisk
hållning till för-givet-tagen kunskap är dock gemensamma utgångs-
punkter i olika varianter av social konstruktionism (Burr, 1995;
Wenneberg, 2000). Sandberg (1999) skriver att i olika varianter av
social konstruktionism finns ett gemensamt avståndstagande från
en dualistisk verklighetssyn samt från en objektivistisk och indi-
vidualistisk kunskapssyn. Som en följd av dessa ställningstagan-
den, tas också avstånd från att språket fungerar som en represen-
tation av verkligheten, även om det finns olika uppfattningar om i
vilken utsträckning och på vilket sätt språket är en del av den kon-
struerade verkligheten (Sandberg, 1999). Burr (1995) beskriver hur
vissa varianter av social konstruktionism sätter diskurser9 i fokus,
och utgår från att diskurser bestämmer människors verklighets-
uppfattning. Inom andra varianter kopplas diskurserna i större ut-
sträckning till människors materiella och kontextuella förhållanden,
och människor, snarare än diskurser, ses som subjekt.

                                                  
8 Social konstruktionism respektive konstruktivism används så vitt jag förstår
ofta som synonymer. Konstruktivism förknippas åtminstone för pedagoger med
kognitiv teoribildning om varseblivande och kunskapsbildning som en kognitiv
process. Jag väljer därför att använda konstruktionism som begrepp (jfr Burr,
1995; Hacking, 2000). Konstruktionism syftar också tydligare till Bergers och
Luckmanns (1966; 1998) inflytelserika teori om social konstruktion (Sandberg,
1999).
9 Diskursbegreppet är komplext och skiftar i betydelse efter användare – men är
frestande användbart för att sätta luppen på ”… tal som kännetecknar ett område
och som kan hänföras till viktiga föreställningar eller specifika, institutionali-
serade uttryckssätt inom området.” (Wahl m fl, 2001, s 74. Se även Burr, 1995).
Denna något allmänna definition används i avhandlingen.
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Social konstruktion kan, vilket ibland skapar otydligheter, för-
stås som både process och produkt, dvs dels som det sociala sam-
spel och meningsskapande som sker i relation till en viss företeelse
eller aspekt, dels produkten av denna process (jfr Hacking, 2000).
Den processuella aspekten av social konstruktion behöver inte
innebära att människor genom socialt samspel hela tiden skapar
mening i bemärkelsen skapar nytt. Snarare handlar det om att
mening återskapas, reproduceras. Detta sker som en konsekvens av
att konstruktionen är bunden i tid, rum, språk och kultur vilket fun-
gerar återskapande. De företeelser som människor skapar mening
om uppfattas i vardagssammanhang ofta som objektiva eller natur-
liga objekt, vilket också fungerar som en återskapande kraft. Män-
niskan är dock inte dömd till enbart återskapande verksamhet.
Människans möjlighet att reflektera ger en potential för förändring
(Sandberg, 1999).

Att ansluta sig till social konstruktionism innebär inte per auto-
matik att ”allt” ses som socialt konstruerat. En utgångspunkt i ett
perspektiv av det här slaget är oftast snarare att fokusera männi-
skors situationsbundna förståelse av en materiell verklighet. Searle
(1997) menar att det finns ”råa fakta” och ”institutionella fakta”
som människor förhåller sig till. Råa fakta är oberoende av mänsk-
liga åsikter (”det ligger snö på Mount Everests topp”) medan insti-
tutionella fakta är beroende av mänskliga institutioner (t ex pengar,
äktenskap, egendom) (Searle, 1997, s 15 ff).

De varianter av social konstruktionism som närmast är aktuella
i avhandlingen är av genusteoretiskt slag, vilka närmare kommer att
beskrivas längre fram i kapitlet. Det feministiska tänkandet kring
genus och genusteori kan sägas ha bidragit till en utveckling av
social konstruktion som tankeram:

Otvivelaktigt har de mest inflytelserika socialkonstruktionistiska
lärorna haft med genus att göra

menar Hacking (2000, s 20) som lyfter fram Simone de Beauvoirs
”Det andra könet” (1949) som en kanonisk text härvidlag.

I relation till denna avhandling handlar det om att det vi upp-
fattar som kvinnligt, manligt och ledarskap inte är objektivt givet,
det är något som konstrueras i människors sociala samspel. Vad
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social konstruktion innebär inom och för genusforskningen utveck-
las vidare nedan.

Genusforskningens grundläggande begrepp
Detta andra huvudavsnitt berör det genusteoretiska forskningsfältet
samt några av detta forskningsfälts centrala begrepp.

Genusforskning
Forskning som i en eller annan mening beaktar könsaspekter
benämns på olika sätt; kvinno-, mans-/manlighets-/maskulinitets-,
feministisk, jämställdhets10-, genus-(teoretisk) eller köns-(teoretisk)
forskning. Listan kan också kompletteras med sexualitets- och
queerforskning. Vissa forskare väljer att använda åtminstone
benämningarna feministisk, genus- eller könsteoretisk forskning
som mer eller mindre synonyma (även om en benämning väljs, se
t ex Wahl m fl, 2001). Andra forskare väljer en viss benämning för
att därigenom markera eller positionera sig och göra avgränsningar.
Det finns alltså olika förhållningssätt till huruvida det är problema-
tiskt eller ej att använda en viss benämning. Thurén (2002) skriver
att feministisk forskning är genusforskning med fokus på makt.

Inom feministisk forskning11 antas olika epistemologiska ut-
gångspunkter (Harding, 1986). Feministisk empiricism är en forsk-
ningsinriktning som accepterar de traditionella reglerna och krite-
rierna för vetenskapandet i termer av objektivitet och positivism.
Med utgångspunkt i det biologiska könet jämförs kategorierna
kvinnor och män, t ex genom kvantitativa studier. Det innebär inte

                                                  
10 Den offentliga definitionen av jämställdhet är att kvinnor och män ska ha
samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att ha ett arbete som ger
ekonomiskt oberoende, att vårda hem och barn samt att delta i politiska, fackliga
och andra aktiviteter i samhället. Se vidare Hirdman (1990), Höök (2001),
www.jamombud.se, www.naring.regeringen.se samt Holmberg (2003) för en
kritisk diskussion.
11 En indelning som ofta görs i översiktslitteratur om feminism är den mellan
feminism som samhällelig och politisk rörelse och intresseinriktning respektive
akademisk feminism utifrån epistemologiska utgångspunkter, även om den poli-
tiska rörelsen och vetenskapsteorin inte enkelt kan separeras från varandra – den
hänger delvis ihop (Eliasson, 1999). Se t ex Freedman (2003) eller Gemzöe
(2003) för översikt av feminism som samhällelig rörelse.
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sällan att kvinnor som kategori ”läggs till”. Ståndpunktsfeminismen
som epistemologisk utgångspunkt innebär att kvinnors erfarenheter
lyfts fram. Den innefattar en annan metodologi än den traditionella
(positivistiska) forskningen, och baseras på erfarenheter och kvin-
nors insikter. I ståndpunktsteori lånas bl a från marxistisk teori, t ex
i strukturella analyser av makt samt betoningen av de materiella
villkorens betydelse för människors livssituation. Inom poststruk-
turalistisk/postmodernistisk feminism framförs kritik mot att det
skulle finnas en universell kvinnlig erfarenhet, utan kategorierna
kvinna/man, kvinnligt/manligt ses som instabila och tvetydiga till
sin karaktär. Dikotomier som delar upp kvinnor och män enligt ett
särartstänkande kritiseras likaså från denna utgångspunkt. Det
poängteras att könsrelationer skiljer sig åt i olika tider och på olika
platser och heterogeniteten i subjektspositionerna och sociala iden-
titeter problematiseras (Alvesson & Billing, 1999; Alvesson &
Sköldberg, 1994; Eliasson, 1999; Harding, 1986; Ljung, 1998).

I den feministiska forskningen finns exempel på hur stånd-
punktsteoretiker alltmer närmat sig konstruktionistiska tankegångar
eller rör sig i riktning mot en mer postmodern utgångspunkt
(Eliasson, 1999). Andra forskare (t ex Abrahamsson, 2000) kombi-
nerar synsätten, t ex lämnas det strukturella arvet inte helt av vissa
poststrukturalistiskt influerade forskare. Begrepp som åtskillnad
och hierarki används men ses inte som universella kategorier. Sam-
manfattningsvis kan feministiska teoretiska perspektiv sägas utgöra
kritiska diskurser eftersom feministisk teori innebär en kritik av
status quo. Det finns ett emancipatoriskt, frigörande, kunskaps-
intresse, även om det feministiska forskningsfältet också inrymmer
olika kunskapssyn.

Från 1990-talet och framåt har forskning om män och masku-
linitet mer och mer etablerats som ett forskningsfält, även om stu-
dier med fokus på män funnits tidigare än så. Johansson (2000)
beskriver det som att vid inledningen och mitten av 1980-talet
började forskning om män bedrivas, för att under 1990-talet snarare
utvecklas till mansforskning, med mer utarbetade analytiska red-
skap och en mer reflexiv och kritisk ansats, ”critical studies on
men” (Collinson & Hearn, 1994). Forskning om homosexuella
män, sexualitet och heterosexuella normer anges vara ett nav i
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teoriutvecklingen härvidlag, tillsammans med feministisk teoribild-
ning (Jalmert, 1993; Johansson, 2000).

Vad gäller de teman som maskulinitetsforskning fokuserat,
påpekar Ekenstam, Johansson och Kuosmanen (2001) att fokus ofta
sätts på hegemoniska (se vidare nedan) och patologiska varianter
av maskulinitet; t ex mäns våld, frånvarande fäder m m12. Collinson
och Hearn (1996a) skriver att inom den gren av maskulinitets-
forskningen som fokuserar organisation och ledarskap, är syftet
med forskningen att synliggöra män och deras maktrelationer och
att också analysera hur konstruktion av maskuliniteter är en integ-
rerad del av det pågående organisationslivet. Här tas alltså utgångs-
punkt i såväl män som maskuliniteter: såväl diskurser (tal som
konstruktion av maskulinitet) som mäns praktiker13 (där den mate-
riella nivån beaktas i konstruktionsprocessen).

Genus och kön

Gender är ett begrepp som introducerades inom den anglosaxiska
kvinnoforskningen vid mitten av 1970-talet och begreppet använ-
des även i Sverige innan det fick sin översättning i begreppet
genus. En tidig definition av genus var ”socialt kön”, till skillnad
från biologiskt kön. Lanseringen av genusbegreppet var mycket
viktig för att kunna ta avstånd från biologisk determinism14 och

                                                  
12 Mansforskningens fokus debatteras bl a i Genus nr 1, 2005. Se också Johans-
son & Kuosmanen (red.) (2003) för en översikt över kritisk mansforskning.
13 Begreppet praktik, eller praktiker, förekommer på olika ställen i avhandlingen.
Praktikbegreppet är komplext och används på olika sätt i forskning, men inom
socialvetenskaperna formuleras den minsta gemensamma nämnaren som att:
”practices are arrays of human activity” (Schatzki, 2001, s 2), och relaterar till
social(a) praktik(er) där såväl tankar, tal och handlingar ingår (jfr Andersson, S.,
2003; Wenger, 1998). Schatzki (2001) pekar på att praktikbegreppet ofta an-
vänds för att undvika eller överskrida dualismer av olika slag (t ex att säga – att
göra, eller aktör – struktur). Jag använder praktikbegreppet dels då jag refererar
till olika forskare och avser då den betydelse dessa definierat, dels då jag själv
vill beskriva människors handlingar i termer av det de säger och gör i ett organi-
satoriskt sammanhang.
14 Biologisk determinism innebär att det skulle finnas omedelbara förbindelser
mellan biologi å ena sidan, och sociala, kulturella och psykologiska identitetsfor-
mationer å den andra sidan. För en kritisk diskussion om detta, se t ex; Arrhenius
(1999), bang (2002), Björk (1996).
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kunna diskutera könsaspekter som sociala och kulturella konstruk-
tioner. Forskningen kunde genom genusbegreppet visa hur kvinn-
ligt och manligt skapas bundet i vissa situationer, i tid och rum och
i och genom människors interaktioner (se vidare Gothlin, 1999).

Uppdelningen mellan genus som socialt kön å ena sidan och
biologiskt kön å andra sidan har dock aktualiserat en rad problem
som diskuterats inom genusforskningen de senaste årtiondena och
uppfattningarna om relationen mellan biologiskt och socialt kön
varierar bland feministiska teoretiker (se t ex Butler, 1993; Moi,
1999). En rad teoretiker har behandlat problematiken genus–kön på
kvalitativt skilda sätt och utifrån skilda teoretiska utgångspunkter15,
men med ett gemensamt avståndstagande från biologisk determi-
nism. Det finns också olika uppfattningar om vad social konstruk-
tion är, varför det finns många teorier om genus (Carlson, 2001).

Idag väljer flera forskare att använda genus och kön som
synonyma begrepp (t ex Wahl m fl, 2001) med hänvisning till den
sociala konstruktionens betydelse och genomslag. Vissa forskare
har valt att enbart använda begreppet kön (t ex Moi, 1999) och åter-
går till att använda det begreppet i stället för genus mot bakgrund
av uppfattningen att även det biologiska könet är en social kon-
struktion; föreställningar om vad som är biologiska skillnader mel-
lan könen kan även de ses som sociala konstruktioner snarare än
något som avspeglar faktiska biologiska skillnader.

Ett alternativ som innebär att könskategorier inte tas för givna
är att betrakta kön som seriell och multipel kategori (Young, 1995).
Genom att betrakta kvinnor som ett serie-kollektiv (’serial collec-
tive’) finns möjlighet att tala om kvinnor som grupp utan att för den
skull normalisera och essentialisera. Som serie-kollektiv karak-
täriseras gruppen kvinnor inte av gemensamma attribut eller en
”kvinnlig identitet” som alla i gruppen delar. Däremot finns en
gemensam aspekt som har att göra med de strukturella restriktioner,
eller villkor, som kategorin kvinnor delar och som gör att man kan
tala om kvinnor (och män) som grupp (jfr också Sundin, 1998b).
                                                  
15 Se t ex de pro-lacanska feministerna Jacquline Rose och Juliet Mitchell (1982)
eller Luce Irigarays (1985) avståndstagande från fallocentrism hos Freud och
Lacan. Donna Haraway (t ex 1989; 1997) intresserar sig för teknokulturens inne-
börd för feministisk teori, och Rosi Braidotti (1994) talar om kroppens fakticitet
och ’sexual difference’ utan att genus ses som biologiskt determinerat.
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Andra sätt är att beakta såväl likhet som skillnad mellan och inom
kategorierna kvinnor och män (jfr Braidotti, 1994).16

Genus som process

Hirdman (1988) menar att genus kan ses som en process där män-
niskor formas till maskulina eller feminina genus.

… genus sätter namn på den allt mer komplicerade kunskap vi har om
”manligt” och ”kvinnligt”, vår allt större förståelse av hur manligt och
kvinnligt ”görs”. /…/ genus kan förstås som föränderliga tankefigurer
”män” och ”kvinnor” (där den biologiska skillnaden alltid utnyttjas)
vilka ger upphov till/skapar föreställningar och sociala praktiker, vilka
får till följd att också biologin kan påverkas/ändras – med andra ord,
det är en mer symbiotisk kategori än ”roll” och ”socialt kön.” (Hird-
man, 1988, s 51)

Att genus konstrueras och formas i och genom interaktioner, rela-
tioner och processer, är en teoretisk utgångspunkt som kan samlas
under beteckningen doing gender17. Beteckningen används ibland

                                                  
16 I svensk genusforskning har de allra senaste åren riktats uppmärksamhet mot
begreppet intersektionalitet, som innebär en analys av ”samverkan mellan olika
maktasymmetrier, baserade på kategorier som genus, sexuell preferens, klass,
profession, ålder, nationalitet etc” (Lykke, 2003, s 48. Se även Borgström, 2004;
de los Reyes & Mulinari, 2005; Krekula, Närvänen & Näsman, 2005). Begreppet
har flera uttolkare och konsensus kring en definition kan inte sägas råda, se t ex
debatten i Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 3–4, 2003. Intersektionalitetsbegreppet
anses medföra öppenhet inför de olika maktasymmetrier som aktualiseras i olika
situationer, men där genusforskare alltid beaktar den maktasymmetri som rör kön
utan att för den skull anta att den är den mest genomgripande maktasymmetrin i
aktuell situation (Lykke, 2003). Intersektionalitet blir således en viktig analytisk
ingång till att förstå hur genus görs i olika sammanhang.
17 Korvarjärvi (1998, 2003) grupperar företrädare för en doing gender-ansats i
olika synsätt: det etnometodologiska synsättet (West & Zimmerman, 1991), det
kulturella synsättet (Gherardhi, 1995), det processuella synsättet (Padavic &
Reskin, 2002; Acker, 1992 samt Korvajärvi själv) och till sist det performativa
synsättet (Butler,1990). Olika aspekter av genuskonstruktion fokuseras inom res-
pektive synsätt: interaktioner; symboler och mening; processer och praktiker
respektive identiteter (Korvajärvi, 1998). Jag ser denna gruppering som delvis
överlappande. Det finns t ex inslag av etnometodologiskt (interaktioner) och
kulturellt (symboler) synsätt på konstruktion av kön inom ramen för det
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oöversatt i svenska texter medan den ofta översätts med ”att göra
kön” (se t ex Elvin-Nowak & Thomsson, 2003; Eriksson &
Eriksson, 2002), i betydelsen konstruktion av kön18.

West och Zimmermann (1991)19 poängterar i sin inflytelserika
artikel Doing Gender att genus skapas i en social, interaktionistisk
praxis. Genus skapar skillnader bland kvinnor och män som inte är
naturliga, essentiella eller biologiska, och dessa skillnader skapas
genom handling (doing). En individ är eller har inte ett särskilt
genus, utan man gör ett särskilt genus20. Genus – tankar, praktiker,
vanor, föreställningar om människor som kön (se Hirdman, 2001)
är något vi måste lära oss och lära oss att förhålla oss till (jfr Björk,
1996). Genus skapas i socialisationsprocessen under barndomen,
men också genom interaktioner mellan vuxna kvinnor och män.
Genus lärs genom handling – ofta utan någon särskild reflektion
kring detta. I praktiskt taget all interaktion skapas genus, enligt ett
processuellt synsätt. Connell (1994) menar t ex att genusrelationer
är närvarande i alla typer av institutioner, i alla typer av social
organisering. I kritisk mansforskning brukar det också framhållas
att manlighet är något som görs, något som måste uppnås i en stän-
dig strävan att leva upp till vissa ideal som måste bevisas och pres-
teras (Kimmel, 1996).

Den genusformande processen sker i en växelverkan med gene-
reringen av institutioner och artefakter – som i sin tur skapar ord-
ning och mening. Formeringen skapar hierarkier och olikheter, och
Hirdman (1990) menar att hierarkin tar sig uttryck i att kvinnlig
underordning respektive manlig överordning skapas. I den här be-
skrivningen blir således struktur en viktig aspekt i det processuella
könsgörandet. Hur denna struktur kan karaktäriseras beskrivs
nedan.

                                                                                                                  
processuella synsättet så som det presenteras av Korvajärvi (1998, 2003). Jag
kommer framför allt att ansluta mig till det processuella synsättet (Acker, 1992).
18 Genus som process kan uttryckas på en rad olika sätt. Med referens till tidigare
avsnitt om social konstruktion kan olika uttryck för genus som process exem-
pelvis vara att konstruera, skapa, återskapa, reproducera, göra eller forma kön.
19 Candace Wests och Don H. Zimmermans ofta refererade text publicerades
ursprungligen 1987. Här refereras deras bidrag i en antologi från 1991.
20 Genus är ett verb, inte ett substantiv eller adjektiv, skriver t ex Fitzsimmons
(2002) och Kvande (2003).
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Genusordning

Det finns olika begrepp för att beskriva maktrelationerna mellan
könen på en strukturell nivå. Wahl m fl (2001) nämner t ex köns-
ordning, genusordning, könsmaktsordning, genussystem, patriarkat
och könsmaktssystem. Yvonne Hirdman (1988; 1990; 2001) har
valt att beskriva maktrelationerna som ett system – genussystemet.
Det präglas av två logiker som kan sammanfattas som könens isär-
hållande/segregering samt hierarki/den manliga normens primat.
Den första logiken visar sig i att kvinnor och män hålls isär (t ex
syns detta i arbetsdelningen) eller en uppdelning av manligt och
kvinnligt i starka dikotomier. Struktureringen av könen som åt-
skilda kategorier ger i sin tur grogrund för en hierarkisk sortering
av genus, där det manliga utgör normen. Den andra logiken handlar
således om att män i många sammanhang ses som normen, det
normala, ”människan”. Snarare än att det handlar om två olika
fenomen, finns det alltid en norm och ett undantag. Genom kul-
turell överlagring, social integration och socialisation (jfr även
Pettersson, 1996) vidarebefordras och produceras genussystemet.
Genom de s k genuskontrakten, en slags operationalisering av
genussystembegreppet, förmedlas genuslogikernas teori och praktik
i försök att skapa mening, ordna och strukturera verkligheten
(Hirdman, 1988).

Teorin om genussystemet har fått stor spridning i Sverige. Sam-
tidigt har Hirdmans begrepp genomgått en kritisk granskning och
kritik har riktats mot att hon bygger in hierarkin mellan könen i sitt
begrepp (Gemzöe, 2003). En annan kritik riktad mot system- eller
strukturtanken är att den kan osynliggöra aktörerna och kan upp-
fattas som alltför statisk för att möjliggöra förändring (Dahlerup,
2002).21

Britt-Marie Thurén (1996) diskuterar ett antal alternativa be-
grepp för att undersöka och presentera beskrivningar av maktför-
hållanden mellan kvinnor och män som inte redan på förhand tar
för givet hur förhållandena ser ut. Thurén menar att genus, och dess
uttryck i termer av symboler, känslor, resurser, arbetsfördelning
osv, ofta har betydelse för maktförhållanden. Däremot behöver det
inte innebära att dessa maktförhållandena alltid är identiska, eller

                                                  
21 Se även Chaftez (1990) om återskapande och förändring av könsordning.
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att en kategori är underordnad en annan. Thurén föreslår här
asymmetri som alternativ till hierarki. Asymmetrin betecknar ”hori-
sontell” olikhet, till skillnad från hierarkins innebörd av vertikal
maktskillnad. Genusbegreppet måste inkludera asymmetriaspekten,
men inte per definition ett antagande om hierarki, enligt Thurén.

Thurén (1996) menar att genusordningen genomsyrar hela sam-
hället men den kan göra det på olika sätt och med olika styrka.
Thurén introducerar begreppet genusifiering22 för att analysera
genusordningens konstitution och uttryck, dvs hur genus ”slår
igenom” i olika verksamheter eller sammanhang. Genusifieringen
kan enligt Thurén variera i styrka, räckvidd och hierarki, vilket
handlar om vikten av genus i en situation, genusifieringens om-
fattning respektive de maktförhållanden som karaktäriserar en
situation.

Forsberg (1997; 2000) diskuterar också hur genusordning kan
variera. Forsberg presenterar en modell för hur lokala könskontrakt
kan förstås. Könskontrakten berör hur kvinnor och män genom sina
vardagliga handlingar och i sin rumsliga miljö konstruerar och
rekonstruerar genusrelationer. Genom ett antal strukturella och
aktörsinriktade indikatorer diskuterar Forsberg hur samhällsliv, ar-
betsliv och vardagsliv genererar lokala könskontrakt. Indikatorerna
består av individers handlingar och val (t ex utbildnings- och yrkes-
val, familjebildning) i relation till de rumsliga och strukturella vill-
kor som råder, t ex i lokala maktstrukturer i organisationer, poli-
tiska församlingar och föreningar; könsuppdelning på arbetsmark-
naden och lönegap samt tillgång till sociala nät, kommunikationer,
vård och omsorg. Traditioner, kultur och religion ramar också in de
lokala könskontrakten. Mot bakgrund av en genomgång av köns-
uppdelad statistik diskuterar Forsberg (1997) hur traditionella köns-
kontrakt tycks ha genomslag i bruksbygder (t ex Bergslagen),
skogs- och fjällbygder samt religiösa bygder, medan modernistiska
(”relativt jämställda”) könskontrakt karaktäriserar storstadsregioner
och utbildningsorter. Otraditionella könskontrakt återfinns i auto-
noma regioner, kustregioner samt i områden som genomgår föränd-
ring med avseende på t ex näringsliv och befolkningsstruktur, s k
dynamiska bygder.

                                                  
22 Kan jämföras med begreppen könskodning och könsmärkning.
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Avslutningsvis kan det påpekas att begrepp som genussystem
inte ursprungligen utformades med organisationsnivån som enda
utgångspunkt, däremot har olika forskare tillämpat detta begrepp
och andra i studier av organisationssammanhang. Abrahamsson
(2000) har t ex kombinerat Hirdmans (1988) resonemang om
genussystemet och Thuréns (1996) om genusifiering i sin avhand-
ling om förändring av arbetsorganisationer och dess konsekvenser
för könsordningen, och använder genusifiering som analysraster.
Andra exempel är Sundin (1998b; 2002) och Pettersson (1996).

Maskuliniteter
Såväl inom genusforskning som inom den växande maskulinitets-
forskningen är maskulinitet(er)23 ett viktigt begrepp, även om be-
greppet också problematiseras och kritiseras. Kerfoot och Knights
(1996) presenterar en definition som innebär att

In using the term ’masculinity’ we are invoking a definition that
pertains to the socially generated consensus of what it means to be a
man, to be ’manly’ or to display such behaviour at any one time.
(Kerfoot & Knights, 1996, s 86)

Maskulinitet respektive femininitet kan även ses som analytiska
kategorier som kan knytas såväl till en makro- som mikronivå, till
en övergripande samhällelig kultur som till subjektiviteter, t ex tan-
kar, känslor och självuppfattning (Alvesson & Billing, 1999).

Vad som betraktas som maskulint och feminint följer alltså den
socialkonstruktionistiska tanken om att detta bestäms i tid och rum,
i kulturer och relationer. I typiska beskrivningar av vad som för-
knippas med maskulinitet återfinns epitet som hård, torr, operson-
lig, objektiv, explicit, utåtriktad, handlingsorienterad, analytisk,
                                                  
23 I svensk forskning används, så vitt jag förstår, manlighet och maskulinitet som
synonymer. I texten växlar jag mellan benämningarna; begreppet maskulinitet
menar jag lättare kan användas på en abstrakt nivå utan omedelbar koppling till
personer av manligt kön, men använder även begreppet manlighet då refererade
texter använder sig av den terminologin och när manlighet som begrepp används
i det empiriska materialet. Femininitet som begrepp används inte i lika stor ut-
sträckning i forskning om organisation, ledarskap och kön (se dock Berggren,
2002; Kvande, 1999), men jag berör detta kort inledningsvis för att sedan foku-
sera maskulinitet.
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kvantitativ, rationalistisk, materialistisk, rationell kontroll, kon-
kurrens. Det som är feminint konstrueras oftast som maskulini-
tetens motsats; känsloorienterat, beroende, samarbete, mottaglighet,
intuition. (Alvesson & Billing, 1999; Hofstede, 1998. Se även
Hirdmans, 2001, resonemang om åtskillnad och hierarki). Denna
typ av uppräkning kan ses som problematisk, med sina essentialis-
tiska ”definitioner” som kan ge sken av att det finns en definierbar
kärna i maskulinitet respektive femininitet (Petersen, 2003). En
potentiell risk är också att maskulinitet och femininitet kan upp-
fattas som distinkta kategorier som per automatik förknippas med
respektive kön (Hearn & Collinson, 1994), och att det också kan
finnas ett godtycke i hur begreppen används (Alvesson & Billing,
1999; Hearn, 1996).

För att poängtera att maskulinitet inte ska uppfattas som statiskt
och att det är ett begrepp som innehåller variation och också hier-
arki (se vidare nästa avsnitt) väljer numer forskare att använda
maskuliniteter istället (se t ex Connell, 1996). Collinson och Hearn
(1996b) resonerar kring multipla maskuliniteter vilka refererar till
den temporala, spatiala och kulturella mångfalden av maskulinite-
ter. De exemplifierar hur olika maskuliniteter kan kopplas eller
relateras till olika platser som hemmet, verkstaden, kontoret och
ledning.24 Exempelvis kan typiska verkstadsgolvsvärderingar be-
tona arbetares ärlighet, oberoende och autencitet, liksom avstånds-
tagande från karriär och befordran, kontorsarbetare av medelklass
samt kvinnor. Den informella interaktionen mellan männen ”på
golvet” kan vara aggressiv, sexistisk och nedsättande, ”rå men
hjärtlig”. Detta resulterar i, eller utgör, en slags maskulinitet.

Fokus på män och maskuliniteter diskuteras ibland kritiskt
inom forskningen. Forskare pekar t ex på att begreppet maskulinitet
riskerar att förlora i styrka om det enbart framhålls som bestående
av mångfald och pluralitet (Petersen, 2003). Andra analytiska pro-
blem som kan uppstå är en exkludering av kvinnor som ett resultat
av fokus på maskuliniteter, en deskriptiv upptagenhet vid ett antal
typer eller kategorier av män och maskuliniteter samt att andra

                                                  
24 The home, the shopfloor, the office, management utgör de fyra sites som
Collinson & Hearn (1996b, s 66–72) berör i den aktuella artikeln.
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sociala maktasymmetrier i organisationer negligeras (Collinson &
Hearn, 1994).

En snabb översikt av maskulinitetsforskning kan åtminstone på
en ytlig nivå ge bilden av att maskulinitet enbart konstrueras i rela-
tioner mellan män. Att konstruktion av maskulinitet enbart skulle
vara en manlig praktik menar jag dock är ett snävt synsätt, och det
finns också texter som problematiserar detta och visar på expan-
sionsmöjligheter av genusanalyser därvidlag (t ex Halberstam,
1998; Nordberg, 2004). Maskulinitet konstrueras inom ramen för
existerande könsordning – och också i relation till femininitet (se
avsnittet om genusordning). Genus konstrueras i såväl två- som
enkönade konstellationer, dessutom med icke-determinerande och
icke-omedelbara relationer till kroppsligt kön.

Hegemonisk maskulinitet
Connells (1996) begreppsbildning kring hegemonisk maskulinitet
refereras ofta när det gäller studier av män och maskulinitet, så
även inom forskningen om ledarskap och kön. Hegemoni syftar
allmänt till dominans och inflytande eller kulturell makt. Hege-
monisk maskulinitet

kan definieras som den konfiguration av genuspraktik som innehåller
det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legiti-
mitet. På så sätt garanteras (eller förmodas gör det) mäns dominanta
position och kvinnornas underordnande. (Connell, 1996, s 101)

Hegemonisk maskulinitet handlar om att en viss typ av maskulini-
tet dominerar över andra maskulinitetskonfigurationer25, en slags
manlighetsnorm som är aktuell vid en viss tidpunkt. Den hegemo-
niska maskuliniteten kan framhävas i olika sammanhang som kul-
turella ideal, av t ex idrotts- och filmstjärnor, men också som en
kollektiv bild av maskulinitet som ges av de högsta nivåerna inom
näringslivet osv (Connell, 1996. Se även Holgersson, 2003b;
Johansson, 2000; Nordberg, 2000a). Hegemonisk maskulinitet kan
också vara så osynlig att den tas för att vara kompetens
                                                  
25 Connell använder konfiguration, varför jag i detta avsnitt nyttjar denna term.
Senare kommer jag att använda maskulinitetsformer för att beskriva samma
företeelse.
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(Abrahamsson, 2000). Även om den hegemoniska maskuliniteten
dominerar och existerar som norm för manligheten, behöver det
inte vara så att majoriteten män utövar denna maskulinitetskon-
figuration. Snarare är det så att det är ganska få som i praktiken
realiserar normen, men däremot kan en majoritet dra nytta av den
aktuella manlighetskonfigurationen eftersom den ger fördelar –
gentemot kvinnor.

Den hegemoniska maskuliniteten kan sägas formas i (hier-
arkiska) relationer mellan män; alla män är inte överordnade utan
vissa män, liksom kvinnor, underordnas. I relation till maskulinitet
kan man tala om icke-hegemoniska eller marginaliserade masku-
linitetskonfigurationer, eller delaktiga och underordnade konfigu-
rationer – maskulinitet måste således förstås i pluralis. (Connell,
1996).

Av Connells definition av hegemonisk maskulinitet framgick
ovan att den fungerar som ett rättfärdigande, och också som en
reproduktion, av en patriarkal26 genusordning. Detta strukturella
antagande kritiseras, med olika styrka, inom mansforskningsfältet.
Den kritik som riktas mot Connells teoretiska ramverk handlar bl a
om statiskhet och oförmåga att diskutera och förklara förändring
och möjligheten att diskutera komplexiteten i de relationer och pro-
cesser som fungerar genuskonstruerande. (Se bidragen i temanum-
ret om män och manligheter i Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 1–2,
2004.)

Att göra kön i organisationer
Kön, organisation och ledarskap är ett forskningsområde som växt
och över tid delvis bytt intressefokus, vilket beskrevs i inlednings-
kapitlet.27 De senaste årens forskningsintresse i organisationsstudier
med en doing gender-ansats rör ofta frågan hur kön konstrueras i
organisatoriska sammanhang (se exempelvis Andersson, S., 2003;

                                                  
26 Patriarkat handlar om manlig dominans över kvinnor i ett system av sociala
strukturer och praktiker.
27 För olika typer av forskningsöversikter kan t ex nämnas Pettersson (2000) samt
Alvesson & Billing (1999). I samband med den s k Kvinnomaktutredningen pub-
licerades en rad texter med relevans för området, se t ex bidragen i SOU
1997:135 samt Sundin (1998b) där forskning i ett svenskt kontext presenteras.
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Eriksson, 2000; Höök, 2001). Här i kapitlets tredje huvudavsnitt
presenteras texter med anknytning till ”doing gender in organiza-
tions”, hur kön och ledarskap görs i organisationer, i och genom
organisatoriska strukturer, interaktioner, människors handlingar
och meningsskapande.

Genusformande processer i en organisation

En organisationsforskare som använder sig av ett ”doing gender”-
perspektiv är Joan Acker (1992; 1999). Acker menar att genus är
integrerat i pågående organisationsprocesser, dvs att genuskon-
struktion är en del av den organisatoriska praktiken, det pågående
organisationslivet (jfr Martin, 2003). Inte bara individer, utan också
organisationer, professioner, karriärer och positioner är ”genderi-
serade”, ungefär könsmärkta (jfr Westberg-Wohlgemut, 1996),
könspräglade eller könskodade (jfr Pettersson, 1996).

Acker menar att man kan analysera och beskriva könsmärk-
ningen av organisationer i termer av olika processer som interage-
rar med varandra. På en analytisk nivå går det att särskilja och
separera processerna även om de empiriskt, i den pågående organi-
sationspraktiken, är sammanflätade. Hon skriver om fyra uppsätt-
ningar av processer som kan fungera som ingångar (points of entry,
Acker, 1999) för att studera om och hur genus konstrueras28. Reso-
nemanget nedan hämtas från Acker (1992; 1999).

En av de fyra processerna handlar om produktion av könsupp-
delning (gender divisions) i organisationens praktik. Olika proce-
durer, aktiviteter och uppdelningar resulterar i uppdelningar av
kvinnligt och manligt gällande t ex arbete, beteende och rumsliga
aspekter. Yrken, löner, hierarkier och makt fördelas på ett sådant
sätt att kvinnlig underordning och manlig överordning (oftast) ska-
pas. Könsmärkta hierarkier uppstår, det finns segregation i jobb och
position, löneglapp och praktiker som separerar lönearbetet från
andra livsområden. Dessa processer ligger inbäddade i de saker
människor gör för att hålla organisationen igång; rekrytering, be-
fordran, utvärdering, tilldelning av arbete, lönesättning, själva
arbetsprocessen, regler och rutiner, design av ny teknologi och

                                                  
28Acker påpekar att de analytiska ingångarna även kan användas för analys av
konstruktion av klass och etnicitet i organisationssammanhang.
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olika typer av omorganisationer. Aktiviteterna involverar ofta rutin-
beslut som fattas av chefer och medarbetare – vilka kan vara helt
omedvetna om att de bidrar till att skapa könsuppdelningar. Acker
påpekar att såväl könsuppdelningarna som de procedurer och prak-
tiker som skapar och förändrar dem varierar både vad gäller tyd-
lighet och genomslag (jfr genusifieringens styrka och räckvidd,
Thurén, 1996). Hon konstaterar också att frånvaro av uppdelningar
är ovanligt, snarare menar hon att det är slående att mönstren repro-
duceras i helt olika kontext (jfr genussystemets horisontella och
vertikala segregering, Hirdman, 1990).

En annan process består i ett skapande av symboler, bilder och
olika former av föreställningar som används för att förklara, be-
kräfta och ibland också motsäga eller motarbeta könsuppdelningen.
I ett organisatoriskt sammanhang kan det handla om att olika slags
metaforer används för att beskriva ledarskapet; t ex ledaren som
coach, organisationen som konkurrenskraftig, ”lean and mean”,
effektiv, aggressiv osv.29 Via dessa metaforer uttrycks en könsupp-
delning; många metaforer kan ses som uttryck för en stereotyp
hegemonisk maskulinitet medan feminina bilder (empatisk, omvår-
dande t ex) sällan används för att beskriva en framgångsrik organi-
sation. Det kan också handla om föreställningar som rör kvinnors
och mäns kompetens, t ex föreställningar om att kvinnors kunska-
per är medfödda eller intuitiva medan mäns kunskap erhålls genom
lång utbildning eller att teknikorienterat arbete är maskulint och
omvårdsarbete är feminint. Föreställningar av det slaget hjälper till
att neutralisera mäns fördelar i organisationssammanhang. De sym-
boler och bilder som existerar kan vara både implicita och explicita
till sin karaktär. Acker menar att i bilden av organisationen som
könsneutral förutsätts både arbetare och ledare vara män. En köns-

                                                  
29 Här kan också en jämförelse göras med Sandra Hardings (1986) resonemang
om gender symbolism – att det finns en rad föreställningar av dikotom karaktär,
t ex stark–svag, passiv–aktiv, mjuk–hård, emotionell–logisk som ges en genus-
prägel, utan någon egentlig koppling till eventuella skillnader mellan kvinnor
och män som biologiska varelser. Dessutom existerar metaforer som stärker
detta. Harding skriver även om gender structure: uppdelningen av arbetsupp-
gifter i samhället samt individual gender: den enskilda socialisationen, en form
av konstruerad individuell identitet.
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arbetsdelning där kvinnor ansvarar för omsorg och reproduktion
förutsätts också.

Ytterligare en process utgörs av interaktioner mellan olika indi-
vider och grupper som bidrar till reproduktionen av könade organi-
sationer. Interaktionerna äger rum mellan kvinnor och män, kvin-
nor och kvinnor, män och män; mellan chefer och medarbetare,
kollegor emellan samt medarbetare och kund. Interaktionerna utgör
vardagssammanhanget där människor upplever och skapar över-
och underordning, allianser och exkludering, sätter samman och
implementerar policies som fungerar könsuppdelande och som ock-
så producerar och bekräftar olika bilder av kön. Acker (1999) me-
nar att genus är djupt inbäddat i interaktioner, t ex i samspelet mel-
lan chefer (oftast män) och sekreterare (nästan aldrig män). Hon
menar att kvinnor som är sekreterare, receptionister, flygvärdinnor
liksom annan servicepersonal förväntas agera i enlighet med sitt
kön; på ett feminint och respektfullt sätt. Alla interaktioner är dock
inte av det här uppenbara genusslaget, även i relationer mellan jäm-
lika personer konstrueras kön.30

Den fjärde ingången till analys av könsmärkta organisations-
processer handlar om individers meningsskapande31 när vi försöker
skapa mening och förståelse för organisationens könsstruktur
rörande arbete och möjligheter och kraven på vad som anses som
lämpligt beteende och attityder för kvinnor och män. Acker för-
klarar att

Gendered expectations may be ambiguous and contradictory, thus
requiring considerable interior mental work to get it right. (Acker,
1999, s 185)

De anställda förväntas utröna vad som är lämpligt för att sedan
kontrollera och anpassa sina handlingar och känslor i rätt riktning.

                                                  
30 Senare i kapitlet refereras t ex forskning om konstruktion av maskulinitet i
homosociala (helt manliga) sammanhang (se även Martin, 1996, om ”enacting of
masculinities”).
31 Acker (1992; 1999) använder här Internal Mental Work som rubrik för denna
analytiska ingång. Jag föredrar dock att använda individers meningsskapande
som översättning eftersom, som jag tolkar hennes texter, denna process inbe-
griper just detta.
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Acker (1999) exemplifierar med studier från svenska banker där de
anställda förväntas vara vänliga och lugna, även vid exempelvis
långa vänte- och kötider. Ett annat exempel har att göra med de
överväganden kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier tvingas
göra; att acceptera, tolerera, eller att motsätta sig trakasserierna
med de obehagliga och icke önskvärda konsekvenser detta kan
medföra.

Den andra respektive fjärde processen som beskrevs ovan kan
sägas handla om symboler och föreställningar, medan den första
och tredje processen mer behandlar den sociala praktiken och köns-
ordningen i organisationen (jfr Gherardi, 1995: the gender we do,
the gender we think).

Det finns olika sätt att se på Ackers arbete, särskilt att könsupp-
delningen är så central, den framställs som ett nav i processerna.
Kritiken mot Acker rör att utgångspunkten i en könsuppdelning kan
leda till en tudelad tankemodell där kvinnlighet och manlighet
alltid konstrueras i relation till varandra, som enhetliga dikotomier.
Forskningsfokus utifrån en sådan utgångspunkt sätts ofta på dis-
tinktioner som görs mellan män och kvinnor och de resultat som
kan förväntas från denna typ av studier handlar inte sällan om
dominansförhållanden och ojämlikhet (Korvajärvi, 1998). Å andra
sidan kan doing gender-ansatsen i sig öppna upp för en sensitivitet
för paradoxer, variation, komplexitet och förändring och det är där-
för också möjligt att anpassa och justera Ackers utgångspunkter (se
t ex Kvande, 1998; 2003; Korvajärvi, 1998).

De olika processerna som Acker presenterar kan enligt Kvande
(2003) jämföras med olika analytiska nivåer som man kan röra sig
mellan vid en analys av konstruktion av genus i en organisation32.
Kvande (opubl.) visualiserar Ackers resonemang genom en modell
som illustrerar hur processerna (olika analytiska nivåer) interagerar.

                                                  
32 Acker skriver dock själv (1999, s 180) att processerna inte representerar ana-
lytiska nivåer: ”These ’points of entry’ are ways of analytically managing
complex processes and do not represent analytic levels”.
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    Struktur                               Symboler

    Interaktioner                         Individers meningsskapande

Figur 1. Processer som bidrar till konstruktion av ledarskap och kön i
organisationer. Efter muntligt föredrag av Kvande (opubl.).33

Kvande (2003) påpekar att förändringar på en nivå inte nödvändigt-
vis innebär förändring på andra nivåer. I Kvandes och Rasmussens
(1993) studie av kvinnliga civilingenjörer i olika slags organisa-
tioner (dynamiska respektive statiska), visade de t ex att en dyna-
misk organisationsstruktur i någon mening kan sägas vara bättre för
kvinnors utvecklingsmöjligheter. En förändring på den strukturella
nivån behöver dock inte nödvändigtvis återspeglas i de andra pro-
cesserna i Ackers modell. Förändring sker snarare asymmetriskt i
relation till de olika könsmärkta organisationsprocesserna.
(Kvande, 1998).

Genus som funktion av organisatoriska strukturer
Kanter (1977) behandlar hur strukturella aspekter har betydelse för
olika gruppers beteende och påverkansmöjligheter i organisations-
sammanhang. Kanter lyfter exempelvis fram att strukturer av möj-
ligheter och makt påverkar kvinnors (och mäns) agerande och am-
bitioner (jfr Ackers, 1992, beskrivning av könsuppdelande proces-
ser). Möjlighetsstrukturen består av de möjligheter som individen
har att förflytta sig och utvecklas i organisationen, dvs karriärmöj-
ligheter. Möjlighetsstrukturen fungerar som en slags självuppfyl-
lande profetia genom att anställda med begränsade möjligheter
(oftast kvinnor) också begränsar sina förväntningar och ambitioner
på avancemang och inflytande, medan anställda med goda möjlig-
                                                  
33 Denna bearbetning av Acker som Kvande presenterade vid en workshop i
Stockholm 2001 har inspirerat flera av deltagarna: Abrahamsson & Gunnarsson
(2002), Andersson, S. (2003), Vänje Rosell (2003).
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heter tvärtom har högre ambitioner och förväntningar. Tillgång till
och möjlighet att använda resurser och makt på ett effektivt sätt
påverkar också beteendet menar Kanter. Den med begränsad till-
gång till makt blir mer auktoritär och bevakande i sitt beteende,
medan de med stor tillgång till makt kan inta en mer samarbetande
och delegerande stil då de inte behöver kontrollera sin makt.
Kanters poäng är således att möjlighets- och maktstruktur kan för-
klara skillnader mellan kvinnor och män som kan iakttas i orga-
nisationer.

Kanter (1977) diskuterar också strukturella effekter av minori-
tets-majoritetsproblematik i en organisation. Kanter visade i sin
studie att andelen människor av olika kategorier har betydelse för
beteende och påverkansmöjligheter. Att vara i avvikandeposition
ger upphov till tre strukturella effekter hävdar Kanter; synlighet,
kontrast och assimilering av stereotyper.

Synligheten handlar om att kvinnans prestationer ses som sym-
boliska för vad en kvinna kan prestera. Kvinnan representerar inte
sig själv som individ utan kvinnor som kategori. Detta leder till att
hon måste prestera mer än sina manliga kollegor för att få sin kom-
petens erkänd. Vidare är det utseendet hos avvikaren som syns, inte
kompetensen. Kvinnan måste balansera mellan att prestera bättre
resultat än männen, men inte för bra, vilket skulle kunna skada hen-
nes acceptans i gruppen.

Kontrasteffekten uppstår då männen blir medvetna om sin egen
kultur när någon annan, dvs kvinnan, kommer in i gruppen. I den
uniforma gruppen är de inte medvetna om den vanliga kulturen och
typen som tas för given. När avvikaren kommer in blir de rädda för
att förlora sin kultur. Detta tar sig uttryck i att de på olika sätt visar
den avvikande kvinnan vilken kultur det är som gäller och under
vilka villkor hon får delta i denna. Lojalitetstest är vanligt förekom-
mande, som att ge majoriteten tillåtelse att skämta om minoriteten.
Ytterligare lojalitet visas genom att vara tacksam över att ha kom-
mit så långt. Att visa missnöje eller ambitioner att komma vidare
anses otacksamt och illojalt mot majoriteten.

Då kvinnorna är för få för att betraktas som individer sker en
assimilering av stereotyper. De blir bedömda utifrån stereotyper
och generaliseringar om kvinnor, tvingas in i bestämda roller, t ex
’mamma’. Kvinnor på chefspositioner blir tagna för sekreterare, fru
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osv. Det kan vara lättare att acceptera en tilldelad stereotyp än att
bekämpa den, men det sker på bekostnad av möjligheten att visa
hela sin kompetens. Dessutom bekräftas stereotyperna när kvinnor
lever upp till de förväntade rollerna, vilket gör att majoriteten blir
stärkta i sin uppfattning av hur kvinnor är. Att kvinnor och män
bedöms olika vid t ex rekrytering beror på att chefer använder
stereotyper för vad som är kvinnligt respektive manligt i sina be-
dömningar. Av avgörande betydelse är att de manliga stereotyperna
väl överensstämmer med existerande föreställningar om vilka egen-
skaper en chef bör ha. Kvinnliga stereotyper utgör motsatsen till de
manliga (Kanter, 1977).

Wahl (1999) visar i en studie av en könsbalanserad lednings-
grupp att könsfördelningen har betydelse för kvinnors och mäns
ledarskap. Kvinnorna i denna ledningsgrupp fungerade delvis som
norm, och männen i ledningsgruppen jämfördes med kvinnorna,
och inte tvärtom vilket är vanligast. Likhet mellan könen betona-
des, snarare än skillnad.

Mäns förhållningssätt till kvinnors karriärutveckling
uttryckt som olika maskuliniteter
I Elin Kvandes och Bente Rasmussens (1993) studie om kvinnliga
civilingenjörer fokuseras även de manliga civilingenjörerna och
deras möjligheter till inflytande på och inställning till de kvinnliga
civilingenjörernas karriär. Studien kan sägas utgöra ett tidigt skan-
dinaviskt exempel på forskning om maskulinitet i organisationer.
Med inspiration från Kanters (1977) resonemang om strukturens
betydelse utarbetade de fyra kategorier av män – som alltså agerar
utifrån sina respektive positioner i företagen. Dessa kategorier kan
sägas utgöra olika maskuliniteter. Redovisningen nedan hämtas
från Kvande och Rasmussen (1993).

Kavaljererna: är äldre och mer erfarna och de ser ingen kon-
kurrens i kvinnorna. De är skeptiska till kvinnor som ledare och har
en gammaldags beskyddarinställning och hövlighet. Dessa främjar
inte kvinnors utveckling och karriär, men de motarbetar den inte
heller aktivt. Kvinnorna blir för dem osynliga. Kvinnorna, som inte
räknar med stöd och uppmuntran, ser inte kavaljererna som de
värsta. Kavaljerernas beskyddande och hövlighet är dock farlig då
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den underordnar kvinnan i organisationen. Den särbehandling
kavaljererna ger är i praktiken kvotering till fördel för män.

Konkurrenterna: är i starten av sitt avancemang tillsammans
med kvinnliga kollegor med samma utbildning och ser kvinnorna
som möjliga konkurrenter. Dessa män har hemmaarbetande eller
deltidsarbetande kvinnor vilket ger dem en konkurrensfördel. Män-
nen är mycket skeptiska till kvotering och speciell satsning på kvin-
nor som de menar resulterar i omvänd diskriminering. De bygger
upp föreställningar om kvinnor som legitimerar deras underordning
som självvald. De ser att det är svårare för kvinnor att nå framgång
i branschen, men anser att det är en myt att kvinnor måste vara duk-
tigare. De menar att kvinnor måste lära sig rätt saker och ha rätt
kvalifikationer. Kvinnorna erfar samarbetsproblem och en tuff
arbetssituation med dessa män. Männen är i ord för jämställdhet,
men har diverse motstrategier och andra motargument när män och
kvinnor konkurrerar om samma positioner.

Kamraterna: är yngre civilingenjörer som inte är i konkurrens-
situation med sina kvinnliga arbetskamrater ännu. De värdesätter
sina kvinnliga kollegor och en arbetsplats med blandade arbets-
grupper. De är eniga om att kvinnor har mindre möjlighet till
utveckling och karriär, men anser att det har blivit bättre. Kvin-
norna anser sig väl behandlade av dessa män. Detta anser Kvande
och Rasmussen kan ändra sig i takt med positionsskifte eller så
representerar det en ny generation män med jämställd inställning.

Kometerna: är etablerade, ofta yngre ledare eller specialister
som gjort karriär och är nöjda med vad de har uppnått. De är posi-
tiva till att fler kvinnor kommer in och anser att kvinnor inte har
samma möjligheter som män. De menar att kvinnor måste vara
åtskilligt duktigare för att lyckas. Jämnare könsfördelning är ett mål
i denna grupp.

Ledarskap och maskulinitet
I könsmedveten organisationsforskning är ett återkommande tema
att maskulina värderingar och antaganden präglar såväl organisa-
tioners struktur, kultur som praktik (Collinson & Hearn, 1996b;
Kvande, 2002; Ross-Smith & Kornberger, 2004). Många forskare
ser också konstruktionen av manlighet och ledarskap som intimt
sammankopplad (för översikt se Collinson & Hearn (Eds.), 1996). I
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de flesta länder ger traditioner och kulturella tankemönster ledar-
skap en manlig image (Billing & Alvesson, 2000; Powell m fl,
2002; Whitehead, 2001). Olika idealbilder av ett gott ledarskap kan
visa sig rymma konstruktioner av maskulinitet (se t ex Hatcher,
2003 om den passionerade chefen; Singh & Vinnicombe, 2000 om
vad som menas med ’commitment’ i chefsarbete). Omvänt kan
ledarskap ses som ett redskap för att skapa en idealbild av man-
lighet (jfr resonemangen om hegemonisk maskulinitet ovan). Wahl
(1996) menar att

… manligheten betraktas som integrerad i ledarskapsbegreppet. Man-
lighet ses inte som skild från ledarskap, varför den inte behöver kom-
menteras. Kontexten till ledarskapet är manligt definierade normer
och förväntningar. (Wahl, 1996, s 23)

Höök (2001) finner också en frikoppling mellan ledarskap och
manlighet på en diskursiv nivå, trots att kopplingen finns i prakti-
ken. Sinclair (2000) menar att det finns såväl ovilja som ovana att
koppla ledarskap och manlighet till varandra i praktiska situationer,
t ex att öppet tala om och diskutera ledarskap och manlighet i före-
tags- eller utbildningssammanhang. Behandlas temat ledarskap och
kön i ett sammanhang, handlar det oftast om ledarskap och kvinnor.

Maskuliniteter och ledarstilar

Collinson och Hearn (1994) identifierar fem diskurser och praktiker
som de kallar multipla maskuliniteter, vilka kopplas till olika slags
ledarstilar. De menar att dessa maskulinitetsformer framstår som
starka och dominerande i organisationer. De kallar maskulinitets-
formerna för auktoritarism, paternalism, entreprenörialism, infor-
malism och karriärism.

Auktoritarismen hyllar en brutal och aggressiv maskulinitet,
med avståndstagande från oliktänkande, dialog och debatt. Genom
att avfärda grupper som inte uppvisar aggressiv maskulinitet kan
man särskilja sig och bekräfta sin identitet och makt. Auktoritaris-
men återfinns typiskt, men inte enbart, på högre poster.

Paternalismen handlar om att utöva makt genom att framhålla
vikten av samarbete, förtroende och frivillighet. Maktutövningen
legitimeras genom att den är till för de underställdas bästa och möj-
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liggör ett fortsatt tolkningsföreträde. ’The Gentleman’s Club’ kan
stå som sinnebild för denna typ av maskulinitet; artig, civiliserad
och exklusivt manlig där kvinnor och yngre män hålls tillbaka i
traditionella positioner.

Entreprenörialismen är mer inriktad på konkurrens och priorite-
ring av olika prestationsmått och -mål. Att vara villig att arbeta
mycket, att vara geografiskt flexibel och leva upp till snäva produk-
tionsmål framstår som ideal. Graviditet och hemåtaganden är
tabuiserade områden, eftersom en åtskillnad mellan offentlig och
privat sfär bör göras. Entreprenörialismen utesluter män och kvin-
nor som inte anses leva upp till dessa konkurrensinriktade ideal.

Informalismen handlar om hur män etablerar informella rela-
tioner på arbetsplatsen, vilka baseras på traditionellt manliga intres-
sen och värderingar, vilka kan handla om humor, sport, bilar, sex,
kvinnor och alkohol. Relationerna byggs också utanför organisa-
tionen, genom yrkesrelaterade möten men också fritids- och sport-
aktiviteter. Genom att söka dessa relationer, söker männen identi-
fiera sig med andra män samtidigt som de särskiljer sig från andra
grupper av män eller kvinnor.

Karriärismen, slutligen, är en drivkraft i arbetet som framkallar
en upptagenhet kring rykte och självhävdelse. Denna maskulinitets-
form kan ses som traditionell, med familjeförsörjaridentitet. Här
ingår en villighet att arbeta mycket, vilket resulterar i ett behov av
en partner som sköter om hushåll och familj. I anpassningen till
företagets krav skapas klyftor mellan manliga anställda och mellan
deras arbete och familjeliv (Collinson & Hearn, 1994).

Homosocialitet i organisationer

Ytterligare ett begrepp som kan kopplas till manliga praktiker är
homosocialitet – förenklat ”män väljer män”. Lipman-Blumen
(1976) formulerade en teori om att män orienterar sig homosocialt;
män har större tillgång till makt i olika sammanhang och det för
med sig att det blir mer ”lönsamt” att umgås med män. Kvinnor
som grupp orienterar sig i högre utsträckning heterosocialt, dvs mot
män, eftersom de tenderar att ha större maktresurser. I svensk
forskning har t ex Gerd Lindgren (1996) berört manlig homo-
socialitet. I en studie använde Lindgren (1992) begreppet för att
förklara de ”förbund” mellan män som hon kunde iaktta på arbets-
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platser som tog sig uttryck i en slags ”vi-anda”, ett normsystem,
som uteslöt kvinnor. Man kan även se att de homosociala gruppe-
ringarna fungerar uteslutande för vissa män (Holgersson, 2003b, jfr
även resonemanget om hegemonisk maskulinitet ovan). Homo-
socialitet som begrepp kan dock också användas för att analysera
tendenser att agera ”könsstödjande” över hierarkiska gränser.
Sundin (2002) diskuterar t ex hur män på högre hierarkiska nivåer
känner sympati för män på lägre hierarkiska nivåer när de efter or-
ganisationsförändringar förväntas utföra arbetsuppgifter som upp-
fattas som kvinnliga, dvs kvinnligt könsmärkta (se även Lindgren,
1999). De homosociala grupperingarna framstår som åtråvärda och
viktiga ”maktcentra” hos Lindgren (1992, 1996, 1999) och andra
forskare (se t ex Kanter, 1977; Holgersson, 2003a).

En dimension av de homosociala sammanhangen är att de utgör
en arena för intima och personliga relationer mellan män. I ledar-
skapssammanhang och i manliga ledares arbete förekommer male
bonding, manligt relationsarbete, vilket skapar och bibehåller
”exklusiva cirklar” (Roper, 1996, s 224) som kan bidra till att en
könsordning upprätthålls. Det homosociala begäret efter att få till-
höra de manliga cirklarna kan också existera parallellt med täv-
lingar och konkurrens mellan män (Roper, 1996; se även Martin,
1996 som diskuterar jämförelse och konkurrens som närvarande
vid konstruktion av ledarskap och manlighet, se även Collinson &
Hearn, 1994 om informalism). Männens relationsarbete är en del i
konstruktionen av manlighet och är något annat än det relations-
arbete som kvinnor genomför, vilket traditionellt varit omsorgs-
orienterat, menar Lindgren (1999). Collinson och Hearn (1994)
beskriver relationsarbetet som en del i mäns identitetsarbete, som
både handlar om identifikation med och differentiering från andra
män.

Kanter (1977) behandlar hur den homosociala orienteringen
kan ”hjälpa” manliga chefer att hantera chefsarbetets osäkerhet,
samt den kommunikation och totala hängivelse som krävs. De
homosociala sammanhangen kan reducera osäkerhet genom att
chefer är till synes lika, vad gäller yttre attribut och erfarenhet, sätt
att kommunicera osv. Att visa total hängivelse i relation till chefs-
arbetet blir också ett sätt att reducera osäkerhet; att tydligt prioritera
arbetet framstår som lojalt och förtroendeingivande. ’Homosexual
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reproduction’ kan iakttas när manliga chefer väljer efterträdare av
samma kön och klass som de själva. Detta tema är något som
Holgersson (2003b) går vidare med i sin studie av rekrytering av
företagsledare. Homosocialitet blir hos Holgersson ett viktigt be-
grepp för att förstå rekryteringsprocessen och dess utfall.

De mellanmanliga sammanhangen kan också förstås som
”frizoner” från kvinnors krav och sätt att visa känslor (Holter &
Aarseth, 1994) men också från känslor av underläge (Kuosmanen,
2001). Susanne Andersson (2003) diskuterar hur homosociala
frizoner kan skapas i relation till ålder, där äldre män kan upprätt-
hålla ett mellanmanligt ”vi” där de kan återskapa gamla ordningar,
lite av ”det var bättre förr”. Genom homosocialitetsbegreppet går
det således att införa känslor som en central aspekt även i organisa-
tionssammanhang.

Teknik och maskulinitet

Forskare som koncentrerat sig på förhållandet mellan teknik och
genus menar att det i många sammanhang ofta finns en uppfattning
om en ”naturlig” koppling mellan teknik och manlighet, som ett
resultat av historiska och kulturella konstruktioner (se t ex Berner,
2003; Cockburn, 1991; Mellström, 1996; Sundin, 1995; Wajcman,
1991). Av någon anledning betecknas den teknik och teknologi
som kvinnor använder inte som just teknik; t ex sådant som kan
relateras till hem- och omvårdnadssfär (Wajcman, 1991).

Berner (2003; 2004) påtalar dock att det finns varierande sätt
att förstå förhållandet mellan genus och teknik. Studier av in-
förande av ny teknik i arbetslivet visar att relationen mellan teknik
och manlighet inte är endimensionell: i vissa fall fungerar teknik
som en markör för manlighet, medan teknik i andra fall kan fungera
hotande mot manligheten (Sundin, 1995; Aurell, 2001). Ett exem-
pel på detta är då ny teknik hotar arbetarklassmäns hantverkskun-
skap och manuella arbete (Wajcman, 1991).

Cynthia Cockburn (t ex 1991) har i flera böcker diskuterat att
manliga kulturer skapas i relation till ledarskap och teknik.
Wajcman (1991) för in en klassdimension och tecknar två former
av maskulinitet i relation till teknik. En form kan förknippas med
industriarbetarkultur, där fysisk styrka och praktiskt mekaniskt
handlag framhålls. Den andra formen förknippas med den pro-
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fessionella tekniska specialisten, män som ofta innehar viktiga
maktpositioner. Denna maskulinitetsform kan beskrivas som
’professionell kalkylativ rationalitet’. Behärskning och kontroll av
tekniken och dess artefakter kopplas till båda formerna av masku-
linitet oavsett klasstillhörighet.

Mellström (t ex 2001a och b) behandlar i flera texter temat
teknologi och maskulinitet, där han utgår från en dubbelhet i rela-
tionen mellan ”män och maskiner”:

… det är centralt att inte enbart förstå mäns relationer till teknologi
som en form av kontrollbehov och emotionell brist utan också som en
passionerad historia med tingen i centrum för olika former av manlig
gemenskap och maskulint identitetsskapande. (Mellström, 2001a,
s 200)

Mellström (2001b) beskriver hur homosociala maskulina praktiker
med fokus på – eller snarare passion och kärlek till – tekniska arte-
fakter, t ex bilar och motorcyklar, exkluderar kvinnor och på så sätt
reproducerar könsmärkta sociala sfärer. I sina exempel visar dock
Mellström att det exkluderade könet finns närvarande genom att
mäns interaktion med tekniken ofta innefattar en tillskrivning av
kvinnligt kön till artefakterna. Även i relation till temat teknik kan
känslor föras in som en viktig aspekt i analysen av interaktionen
mellan maskulinitet och teknik.

Studier om kön, organisation och ledarskap i
svenskt arbetsliv
I avsnittet presenteras en översikt över de senaste tio årens utveck-
ling av forskningsfrågor och resultat på temat kön, organisation och
ledarskap i svenska studier. Jag har valt att göra en tidsmässig av-
gränsning till studier från mitten av 1990-talet och framåt – även
om den tidigare forskningen naturligtvis också hade kunnat vara
intressant att lyfta fram. Företrädesvis refereras avhandlingar som
publicerats på aktuellt tema, men även texter publicerade i utred-
ningsformat eller artikelform berörs34.

                                                  
34 Översikten gör inte anspråk på att vara heltäckande, utan de studier som
bedömts som relevanta i relation till denna avhandling har valts. En sökning på
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Ett exempel på empiriska undersökningar om ledares föreställ-
ningar om ledarskap och kön som genomförts i Sverige är de som
presenterades i den statliga utredningen Mäns föreställningar om
kvinnor och chefskap (SOU 1994:3). I ett kapitel i utredningen
redovisar Christina Franzén bl a resultat från intervjuer med 20
företagsledare. Intervjuerna fokuserar områden som rutiner kring
chefsrekrytering, -försörjning och -utbildningar; orsaker till låg
kvinnorepresentation på högre chefsposter, åtgärder för att förändra
detta samt övriga reflexioner. I det aktuella kapitlet redovisas de
tematiskt sammanfattade svaren separat för kvinnor (nio) respek-
tive män (elva), för att tydliggöra att de manliga respektive kvinn-
liga företagsledarnas uppfattningar och föreställningar om aktuell
problematik skiljer sig åt på flertalet punkter. De uppfattningar som
dock delas av kvinnor och män är i det här fallet att det råder brist
på kompetenta chefer, att det finns chefer på befattningar som inte
borde vara chefer och att fler män än kvinnor inte fungerar på sina
chefspositioner. De områden där uppfattningarna skiljer sig åt
handlar om att fler kvinnor än män ser det låga antalet kvinnor på
ledande befattningar som ett lönsamhetsproblem – flera män på-
talar detta som ett kompetensproblem. Medan kvinnorna i studien
uppfattar sig själva och andra kvinnor som kompetenta, tenderar
männen att kommentera kvinnorna såsom varande bristfälliga och
att det saknas kompetenta kvinnor. Kvinnorna å andra sidan fram-
för att de inte tycker att deras kompetens bedöms på ett rättvisande
sätt. Då det gäller familjen, framställs den i männens intervjusvar
som något som hindrar kvinnors chefskarriär. Författaren noterar
att

Anmärkningsvärt är att det endast är kvinnor som bedöms få kon-
sekvenser av att bilda familj och skaffa barn. (s 77)

                                                                                                                  
avhandlingar under perioden 1994–2005 (april) har gjorts i databasen Gena
(www.databasengena.nu) som innehåller svenska doktorsavhandlingar i kvinno-,
mans- och genusforskning. Jag har begränsat urvalet här till de avhandlingar som
berör kön och ledarskap, kön och organisation i industriell verksamhet eller kon-
struktion av kön i organisationer. Vad gäller utredningen SOU 1997:135 Ledare,
makt och kön, har den stor relevans för denna avhandling. Utredningen refereras
dock inte i sin helhet då den innehåller ett stort antal bidrag, vilket gör innehållet
svårsammanfattat. I avhandlingen refereras istället enskilda bidrag (Billing,
1997; Pettersson, 1997; Sundin, 1997).
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Utredningen (SOU 1994:3) visade vidare att de i studien inter-
vjuade kvinnorna och männen har olika uppfattningar om varför
antalet kvinnor på ledande befattningar är så lågt och om detta till-
stånd bör förändras. Männen i undersökningen tenderar att se frå-
gan som ett ”kvinnoproblem”; det handlar exempelvis om att kvin-
nor inte vill bli chefer och att familj och barn är ett problem för
kvinnor. Männen redovisar en rad föreställningar om kvinnor som
chefer – utan konkret erfarenhet av att arbeta tillsammans med
kvinnliga chefer. Kvinnorna å andra sidan lyfter fram att kompe-
tensen och viljan att bli eller vara chef finns, men att villkoren för
kvinnor som vill göra karriär inte ser lika ut som för män i mot-
svarande position. I utredningen framhålls behovet av ökad kun-
skap om könsmaktordning i arbetslivet.

Utifrån dessa och andra forskningsresultat diskuterar Anna
Wahl (1996) vidare om (mäns) föreställningar kring ledarskap och
kvinnor som varande en outnyttjad resurs, en annorlunda resurs
eller som ovilliga att göra karriär. Hennes resonemang handlar om
att kvinnor på olika sätt framställs som bristfälliga; de saknar rätt
utbildning, erfarenhet, självförtroende eller lust att leda. I de fall
kvinnor ses som en positiv och annorlunda resurs, handlar det om
att kvinnor anses kunna tillföra något komplementärt, de sägs kun-
na hantera kommunikation, människor, personal och känslor – och
det är just de kunskaperna, eller egenskaperna, som är önskvärda.

Lena Petterssons (1996) avhandling är inriktad på sökandet
efter processer eller mekanismer på mikronivå som kan förklara
hur genusrelationer omformas, eller omförhandlas, i industriellt
arbete i samband med teknisk och organisatorisk förändring. Via
intervjuer och observationer på ett verkstadsindustriföretag finner
hon att när män träder in på tidigare kvinnodominerade områden
tenderar de att dominera och få mer utbildning och högre lön.
Kvinnor som å andra sidan träder in på tidigare mansdominerade
områden förblir i minoritet, får lägre lön och mindre utbildning än
männen. Detta äger rum trots företagets intentioner att organisera
arbetet i könsintegrerade grupper. Pettersson (1997) återvänder i en
artikel i en offentlig utredning till materialet från hennes avhand-
ling för att lyfta fram vissa resultat. Artikeln fokuserar hur en ny
kvinnlig produktionsledare bemöts i en manligt dominerad organi-
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satorisk kontext. Här finner författaren att föreställningarna hos de
manliga cheferna innebär

… att de olikhetsskapar kvinnor och kvinnlighet i relation till män/
manlighet. Kvinnor är olika män genom ett av naturen givet imperativ
– de är mänskligare och de passar för vissa sysslor, som övervakning
och montering. (Pettersson, 1997, s 323)

Elisabeth Sundin (1998b) rapporterar i SOU 1998:4 om segrege-
rings- och hierarkiseringsprocesser på organisationsnivå inom tre
olika företag inom handeln. Anställda på olika hierarkiska nivåer
ingick i studien, och oavsett nivå konstaterades löneskillnader mel-
lan kvinnor och män. Den övergripande bilden är att de tre före-
tagen är konservativa i den meningen att de återskapar stereotypa
uppfattningar om manligt och kvinnligt (se även Sundin, 1997),
och det visar sig att ”Män passar alltid”, vad de än gör eller säger.

I sin avhandling i företagsekonomi undersöker och diskuterar
Leena Avotie (1998) om det finns skillnader i värdesystemet mel-
lan kvinnliga och manliga chefer samt hur dessa skillnader påver-
kar kvinnliga och manliga chefers villkor i organisationen. Resulta-
ten som genererats via enkät och kvantitativa analysmetoder indi-
kerar att kvinnliga chefer tenderar att ha en starkare orientering mot
det som benämns kvinnlig kultur än män, och vice versa. Avotie
konstaterar dock att skillnaderna mellan kvinnliga och manliga
chefer inte är så stora som hennes teoretiska referensram kan väcka
förväntningar om.

Tuija Muhonen (1999) behandlar i sin avhandling i psykologi
hur individ- och situationsrelaterade faktorer påverkar kvinnliga
chefers karriärutveckling samt deras förhållningssätt till uppväxt,
arbete, chefskap, makt och kön samt deras uppfattningar om vad
som påverkat deras karriär. Dessutom kartläggs kvinnornas hem-
situation. Genom enkäter, intervjuer samt dagböcker studeras
kvinnliga chefers karriärutveckling i fyra branscher; som represen-
tanter för offentlig sektor kommunala byggnadschefer och social-
chefer; för den privata sektorn bank- samt tekniska chefer. Hon
fann en betydande variation mellan kvinnorna som berodde på ett
komplext samspel mellan individ och situation i arbete och hem.
Bland resultaten kan nämnas att enkätstudien visar att det för
kvinnorna lönat sig karriärmässigt att satsa på högskoleutbildning
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och att deltidsarbete eller antal barn inte påverkat karriären. I inter-
vjuerna betonar kvinnorna betydelsen av självförtroende, föräldrars
uppmuntran till studier samt partnerns stöd.

Lena Abrahamssons (2000) avhandling i arbetsvetenskap foku-
serar hur arbetsorganisation och könsordning förändras när indu-
striföretag försöker införa platta integrerade organisationsformer.
Efter intervju- och observationsstudier på åtta företag, indelade i de
tre kategorierna arbetsplatser med få kvinnor, könsblandade och
kvinnodominerade, konstaterar hon att förändringarna måste be-
traktas som blygsamma. ”Återställare” och ”dämpare” är begrepp
Abrahamsson använder för att beskriva och förklara denna situa-
tion. Återställare utgörs t ex av återinförande av arbetsledar-
befattningar, att kvinnor nekas den utbildning de behöver och män
som vägrar ta order av kvinnor. Dämpare utgörs exempelvis av att
män ges mer tid för att anpassa sig till och lära sig de förändringar
som genomförs. Abrahamsson visar hur könsordningen i ett företag
kan fungera hindrande vid förändringsarbete; könsordningens hier-
arkiska och könssegregerande karaktär motverkar organisations-
förändringarnas decentraliserande och integrerande ambitioner.
Abrahamsson menar också att ju starkare och mera utbredd
genusifieringen i företaget är, desto svårare är det att genomföra
organisationsförändringar av det här slaget.

Hur kön skapas och återskapas inom ramen för ett trainee-
program är temat för Ulla Erikssons, företagsekonomi, avhandling
från 2000. Med utgångspunkt i teori om organisationssocialisation
och begreppen enkulturation och ackulturation studerar hon med
hjälp av deltagande observationer och intervjuer hur det delvis
omedvetna lärandet av kultur pågår, i det här fallet lärande av köns-
uppfattningar i arbetslivet. Sammanfattningsvis menar Eriksson att
budskapen om kön inom ramen för traineeprogrammet är mot-
sägelsefulla. Det finns såväl könsbevarande som könsbrytande bud-
skap som kan vara såväl uppenbara som dolda. Eriksson samman-
fattar (s 293) de könsbrytande budskapen som att företagets ledning
vill ha kvinnor som chefer och att både kvinnor och män som är
traineer vill göra karriär. De dolda könsbrytande budskapen relate-
ras till arbetsbeskrivningar som innehåller både feminina och mas-
kulina inslag samt att traineerna socialiseras på ett likartat sätt.
Könsbevarande budskap är t ex att män är chefer och kvinnor får
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barn, där traineerna också konstruerar sig själva efter traditionellt
familjeansvar. Dolda könsbevarande budskap handlar om en under-
förstådd bild av den anställda kvinnan som någon som är normalt
kvinnlig medan mannen är lagom maskulin, och traineerna uttryc-
ker sig ibland efter könsbevarande normer.

Sophia Marongiu Ivarssons (2000) avhandling i psykologi
berör kvinnors karriärväg mot chefskap. I fyra delstudier, varav tre
kvantitativt inriktade, riktar hon sig till anställda inom Arbetsmark-
nadsverket och jämför grupper av kvinnor och män som har res-
pektive inte har uttalade karriärambitioner. Jämförelser mellan
kvinnor som har blivit chefer genomförs också med kvinnor som
inte blivit chefer trots chefskarriärambitioner. Grupperna kvinnor
och män som gjort chefskarriär finner Ivarsson vara relativt homo-
gena. Selektionsfaktorer (självselektion och organisatorisk selek-
tion) verkar främja kvinnor som anpassar sig till en instrumentell
eller maskulin ledningsnorm. Det Ivarsson kallar instrumentell per-
sonlighetsfaktor visar sig vara den främsta prediktorn för chefs-
avancemang. Författaren menar att man måste förstå det ömse-
sidiga beroendet mellan genussystem i hemmet och på arbetsplat-
sen för att kunna åstadkomma jämställdhet.

Ledarutveckling och jämställdhet fokuseras av Pia Höök
(2001), företagsekonomi. Närmare bestämt studeras vilka kon-
struktioner av ledarskap och kön som återskapas inom ramen för ett
ledarprogram, hur återskapande och ifrågasättande går till samt hur
man kan förstå ett ledarutvecklingsprogram med könsutjämnande
syfte som jämställdhetsarbete. Höök följer 13 kvinnor, deras men-
torer och chefer genom ledarutvecklingsprogrammet, bestående av
ett tiotal moduler om 1–5 dagar. I tolkningen av det empiriska
materialet redogör hon för hur man kan förstå såväl jämställdhets-
som ledarskapsdiskursen som individfokuserad. Kvinnor och män
framställs i programmet som könskomplementära utifrån hetero-
normativa och klassblinda utgångspunkter. Under delar av ledar-
utvecklingsprogrammet finns möjlighet för kvinnorna att kon-
struera en alternativ ledarskapsdiskurs – det sker en feministisk
medvetandehöjning enligt författaren. Denna alternativa diskurs,
menar Höök, kan dock inte bli annat än en perifer centrumkon-
struktion – en konstruktion med utgångspunkt i en lokal könsord-
ning som skapas inom ramen för programmet. Ifrågasättande och
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återskapande av könsordningen kombineras. På en diskursiv nivå
framstår ledarskap som fristående från manlighet, samtidigt som
det i praktiken finns en överensstämmelse mellan dessa. Höök me-
nar att den manliga normen gestaltas i och genom ett antal masku-
linitetsformer som tillsammans utgör möjliga ledarskapsdiskurser
och praktiker. En av slutsatserna hon drar är att ledarskap präglas
av en manlig norm och i normens privilegium ligger att män tillåts
vara inbördes olika och tillsammans utgöra helheten.

Den svenska militären studeras i Anders W. Berggrens avhand-
ling i psykologi (2002). Tre olika studier genomförs för att med
utgångspunkt i Harding (1986) studera strukturellt, symboliskt och
individuellt kön i försvarsmakten. De olika studiernas empiriska
material består av internt databasmaterial, enkät till kvinnliga och
manliga officerare samt intervjuer; officiella dokument i anslutning
till ett förändringsprojekt respektive olika situationer som tolkas för
att studera konstruktion av femininitet i försvaret. Berggrens över-
gripande resultat handlar om att kvinnliga officerare marginaliseras
och segregeras, framför allt med hänvisning till avsaknad av makt.
Författaren menar vidare att det inte längre finns några formella
hinder för kvinnors karriärmöjligheter, men att det finns ett starkt
motstånd mot kvinnor i försvarsmaktens organisationskultur.

Utredningen Mansdominans i förändring – om ledningsgrupper
och styrelser (SOU 2003:16) fungerar som en uppföljning och
vidareutveckling av 1990-talsutredningen SOU 1994:3. I den nyare
utredningen konstateras att mansdominansen i styrelser och före-
tagsledningar består samtidigt som det finns en tendens i riktning
mot en mer jämställd könsfördelning på ledande positioner. Resul-
taten från utredningen visar på en komplex bild, där frågan om
jämnare könsfördelning på ledande positioner å ena sidan ges stöd,
t ex från kvinnor på ledande positioner samt genom ökad uppmärk-
samhet för frågan på samhällsnivå, men å andra sidan finns också
motstånd mot frågan, t ex genom ett ökat ”prat” men frånvaro av
handling eller fokusering på negativa konsekvenser av en eventuell
kvotering av kvinnor till bolagens styrelser. Den kunskap som
efterlystes i SOU 1994:3 finns i större utsträckning idag, men
nödvändigtvis inte viljan till förändring, konstateras i utredningen.

Susanne Anderssons (2003) avhandling i pedagogik behandlar
hur konstruktion av genus, framför allt maskuliniteter, sammanvävs
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med organisatoriska praktiker. De praktiker hon studerar är såväl
materiella som diskursiva och dessa praktiker äger rum i två när-
polisorganisationer. Praktikerna studeras via intervjuer och del-
tagande observationer. Genom att diskutera genusordning och
senioritetsordning visar Andersson på det komplexa samspel mel-
lan olika maktordningar som äger rum då genus konstrueras. Yngre
poliser kan via sina yngre kroppar erhålla status medan äldre
poliser genom sin senioritet och hierarkiska position kan uppnå
auktoritet t ex. Ett mönster Andersson finner i sitt empiriska mate-
rial är att det kontinuerligt sker en sammanvävning mellan kon-
struktion av statusomgärdad verksamhet (t ex polisiärt arbete natte-
tid, s k riktigt polisarbete) och maskulinitet.

Charlotte Holgerssons avhandling i företagsekonomi om rek-
rytering av företagsledare (motsvarande VD) som en könsordnande
process publiceras 2003. Hennes empiriska material utgörs av
intervjuer med styrelseordföranden samt två fallstudier av rek-
ryteringsprocessen i två företag. Homosocialitet är det begrepp
Holgersson använder och utvecklar för att diskutera sina resultat.
Mot bakgrund av hur rekrytering av företagsledare kan karaktärise-
ras i det empiriska material som presenteras diskuterar Holgersson
hur dessa karaktäristika utgör såväl uttryck och förutsättningar för,
som konsekvenser av, homosocialitet. Holgersson lyfter fram infor-
maliteten i såväl rekryteringsförfarande som kvalifikationskrav/
kriterier och att styrelsen har tolkningsföreträde i formulering av
kriterier. Företagsledning konstrueras utifrån en diskurs om den
borgerlige mannen, näringslivsfantomen med söner och den brist-
fälliga kvinnan. Homosocialt relationsarbete förekommer liksom
homosocial förförelse, omsorg och kooptation. Det finns inslag av
diskriminering där rekrytering kan förstås som segregeringsmeka-
nism och det finns en tyst medvetenhet om kvinnors annorlunda
villkor i dessa sammanhang. Homosocialitetens uttryck, förutsätt-
ningar och konsekvenser bidrar således enligt Holgersson till att
könsordningen i såväl organisationer som i samhället återskapas
(Holgersson, 2003b, s 215–219). En slutsats är att den som ses som
rekryterbar är en viss sorts man – det är inte alla män och heller
inga kvinnor som passar ihop med den önskvärda mallen (se även
Holgersson, 1998b).



Ledarskap och kön

54

Sammanfattning och implikationer för
avhandlingen
I kapitlet har jag refererat och redovisat olika texter om genusteori
och genusteoretisk organisations- och ledarskapsforskning. Syftet
med kapitlet var att redovisa exempel på forskning inom det
område avhandlingen berör för att på så vis synliggöra den här
avhandlingens relation till tidigare forskning. Alla försök till sam-
manfattning av komplexa kunskapsfält är naturligtvis dömda till
reduktionistiska ungefärligheter. Med hjälp av egen och andras
analys väljer jag dock ändå att nedan utmejsla några utvecklings-
linjer i forskningsfokus och -resultat. Jag redovisar också de ställ-
ningstaganden som jag gjort utifrån de refererade resonemangen,
vilka får konsekvenser för tolkningen av avhandlingens empiriska
material.

Så, vad vet vi?
Ett dominerande perspektiv under senare år har varit att kön är
något som görs, i komplexa samspel mellan individ-, organisations-
och samhällsnivå, genom interaktioner och processer, situerade i tid
och rum. Genusforskning innebär idag att fokus läggs på såväl
kvinnor och män, som på femininitet och inte minst maskulinitet.
Könsmaktsteori av strukturell karaktär, t ex teorin om genussyste-
met, förekommer parallellt och i kombination med poststrukturella
analyser. Olika maktordningars växelverkan, intersektionalitet, dis-
kuteras för att skapa kunskap om människors livsvillkor.

Den könsmedvetna ledarskapsforskningen har utvecklats från
1970-talets fokus på kvinnor som chefer till att från 1990-talet och
framåt ägna sig åt frågor om hur ledarskap och kön konstrueras i
organisationssammanhang – återigen med flera analysnivåer när-
varande samtidigt. Starka kopplingar mellan ledarskap och masku-
linitet redovisas, liksom hur homosocialitet är ett processuellt
begrepp som kan användas för att förstå en reproduktion av manlig
dominans i organisationer. De senaste årens forskning behandlar
också att manlig dominans inte kan förstås på ett och samma,
statiska, sätt. Variation, dynamik, föränderlighet är viktiga stickord.
Resultaten från de senaste årens studier som fokuserat ledarutveck-
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ling, ledarrekrytering och organisationsförändring visar dock att
traditionella, stabila och trögrörliga könsmaktsmönster tycks bestå.

Teoretisk position och begreppsanvändning

En teoretisk utgångspunkt tas i förståelsen av ledarskap och kön35

som social konstruktion, dvs att ledarskap och kön görs relationellt,
i och genom människors interaktioner i ett visst rumsligt och tids-
mässigt sammanhang, här i ett organisatoriskt sammanhang.

Jag använder och förstår således begreppen ledarskap och kön
som processuella. Genom ett processuellt perspektiv finns möjlig-
het att sammanbinda olika nivåer i analysen av konstruerandet av
kön och ledarskap; samhälls-, organisations- och individnivån, här
uttryckt i termer av strukturer, symboler, interaktioner och indivi-
ders meningsskapande. Konstruktionen av kvinnlighet och manlig-
het sker inom ramen för en genusordning och inom maktstrukturer.
Jag menar dock inte att genusordningen eller maktstrukturerna är
”naturligt” givna: de är skapade strukturer, det finns mer globala
liksom mer lokala strukturer och de är föränderliga. När kön som
kategori kombineras med andra socialt konstruerade kategorier som
ålder, klassbakgrund, etnicitet, sexualitet osv, kan också förståelsen
av genusordning förändras. Svårigheten att behandla förändring
och variation i systemteorierna kompenseras som jag ser det av
doing gender-perspektivens öppenhet för paradoxer, variation, det
unika i varje situation liksom för komplexitet och förändring i en
kontext.
                                                  
35 Som tidigare nämnts används kön och genus som synonyma begrepp i avhand-
lingen. I avsnittet om grundläggande begrepp framgick att många forskare idag
väljer att använda framför allt begreppet kön – vissa ser då kön och genus som
synonymer, medan andra ser det som en kraftfullare teoretisk positionering att
enbart använda begreppet kön (t ex med utgångspunkt i diskussionen om den
problematiska distinktionen mellan kön som kropp och genus som socialt kön).
Jag har dock valt att använda båda begreppen, bl a eftersom jag genom praktisk
erfarenhet har uppfattat begreppet genus som ett användbart och även föränd-
rings- och utvecklingsinriktat ”verktyg” för att prata om könsaspekter i kontakter
och diskussioner med representanter för olika arbetsplatser. Genom att på arbets-
platser introducera och använda begreppet genus, ges möjligheter att diskutera
föreställningar om kvinnor och män, manligt och kvinnligt och de förväntningar
som vi därmed skapar på kvinnor och män, utan att fastna i diskussioner som
låser såväl kvinnor som män i olika positioner.
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Sammanfattningsvis kombinerar jag system-/strukturteorier
med praktik- och aktörsinriktade teorier, där jag placerar avhand-
lingen inom ramen för doing gender-ansatsen. Maskulinitets-
forskning är också ett teoretiskt fält av betydelse för avhandlingen,
med analysraster för förståelse av konstruktion av maskulinitet män
emellan, samt relationer mellan maskulinitet och teknik respektive
ledarskap.
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3. Metod

I metodkapitlet beskriver och förklarar jag de metodologiska val
och utgångspunkter som varit aktuella under avhandlingsarbetet.
Här beskrivs och diskuteras forskningsprocessen, övergripande
design, datainsamlingsmetoder, urval, genomförande, bearbetning
och analys, kvalitetskriterier samt genus i forskningsprocessen.
Kapitlet avslutas med en sammanfattning där teori och metod
integreras. Allra först presenteras dock tillvägagångssättet i en
snabbversion för den läsare som inte vill ta del av alla avväganden
och steg i avhandlingsarbetet.

Metod i korthet
Två typer av empiriskt material har genererats i det här avhand-
lingsarbetet: intervjudata och observationsdata. Intervjumaterialet
består för det första av 14 enskilda intervjuer med chefer på mot-
svarande tre organisatoriska eller hierarkiska nivåer i ett verkstads-
industriföretag. Frågorna som ställdes framgår av bilaga 1. För det
andra består intervjumaterialet av enskilda intervjusamtal (nio st) i
anslutning till de deltagande observationer som också genomfördes.
De deltagande observationerna genomfördes under 13 arbetsdagar,
sammanlagt ca 109 timmar, där fem chefer observerades genom att
var och en av dem ”skuggades” under olika arbetsdagar för att få ta
del av arbetsmiljön, vad cheferna gör och säger och vilka de träffar
under en dag. Det empiriska materialet har sedan sammanfattats
tematiskt och presenteras i resultatkapitlen 4–7.
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Avhandlingens framväxt – forskningsprocess
Den här avhandlingen är ett resultat av en delstudie inom ramen för
ett forskningsprojekt med namnet ”Ledarskap i teambaserad orga-
nisation – i mötet mellan funktion och process”36. I forsknings-
projektet ingick tre organisationer: ett mobiltelefoniföretag, en
sjukvårdsklinik samt ett verkstadsindustriföretag. Det företag som
fokuseras i avhandlingen är verkstadsindustriföretaget37.

I projektet ingick såväl seniora forskare som doktorander (sju
personer) vilka genomfört såväl gemensamma som enskilda data-
insamlingar. Bearbetning och analys av empiriskt material har
bedrivits i anslutning till respektive delstudie, dvs enskilt. I den här
avhandlingen används material från en gemensam intervjuunder-
sökning från 1999 samt ett observations- och intervjumaterial från
verkstadsindustriföretaget som insamlades våren 2001 i ett sam-
arbete med en manlig projektkollega38.

En utgångspunkt i projektet var att samarbeta kring forsknings-
frågorna med representanter för de tre organisationer som ingick i
projektet samt att kontinuerligt återkoppla resultat från de genom-
förda studierna (jfr Svensson m fl, 2002). Flera s k nätverksträffar
med representanter från organisationerna ägde därför rum, liksom
gemensamma och organisationsspecifika återkopplingar av resultat.

För min del påbörjades avhandlingsarbetet hösten 1999, men en
förstudie till projektet under 1998 samt en kunskapsöversikt om
ledarskap (Sandberg & Fogelberg Eriksson, 2000) fungerade som
en god introduktion till de i projektet ingående organisationerna
och forskningsfältet. Min egen kunskapsutveckling på området

                                                  
36 Delstudier i projektet: Ledares kompetens, rekrytering och befordran (Ellström
& Kock, 2003), Ledarskap och genus (denna avhandling samt Fogelberg
Eriksson, 2003; 2004), IT i kommunikationen mellan ledning och medarbetare
(Andersson, A., 2003), Chefers arbete (Hasselhorn, 2002), Mätetals betydelse för
ledarskapet (Elg, 2001) samt Styrning och participation (Eklund, 2003).
37 Ett fallföretag valdes för att kunna fördjupa kontextbeskrivning samt att jag
var intresserad av genomföra deltagande observationer med fokus på manliga
ledare.
38 I avhandlingen används också olika typer av dokument, t ex företagsinterna
och -producerade, för att beskriva verksamheten. Dokumenten diskuteras dock
inte närmare i kapitlet med hänvisning till att de inte skapats inom ramen för
avhandlingens delstudier.
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ledarskap och kön har skett parallellt och som en växelverkande
process mellan empiriskt arbete och litteraturstudier. Något som
också präglat avhandlingsarbetet är att jag blivit förälder till två
barn, födda 2002 respektive 2004. Detta har inneburit två längre
pauser i arbetet.

Forskningsdesign och undersökningsmetoder
Avhandlingens empiriska material genererades via en fallstudie,
uppdelad på två delstudier: en intervjustudie och en observations-
studie. Studerad organisation kan sägas utgöra ett specifikt, unikt
och avgränsat system (Stake, 1994; 1995), vilket kan ses som vissa
karaktäristika som lyfts fram när ett fall ska beskrivas. Det handlar
också om att ledarskap och kön studeras i sin naturliga miljö
(’tolkning i kontext’, Merriam, 1994) och gränserna mellan studerat
fenomen och dess kontext är inte helt tydliga (Yin, 1994).

I verkstadsindustriföretaget inriktades fallstudien på produk-
tionsenheten. Det bör alltså noteras att det anonymiserande namnet
som fallet givits kan ge bilden av att fallet befinner sig på företags-
nivå, men det är alltså en del av ett företag som avses och namnet
har valts för att det beskriver företagets branschinriktning.

Valet att genomföra avhandlingsarbetet som två delstudier,
bottnar i min egen kunskapsutveckling. Deltagande observationer
fanns med som ett tänkbart datainsamlingsalternativ redan från bör-
jan, men det var först efter att ha genomfört och bearbetat intervju-
materialet som beslutet fattades. Delstudie ett består alltså av inter-
vjuer med ledare på olika organisatoriska nivåer inom fallorganisa-
tionen. Den delstudien kallar jag för ’intervjustudien’. Delstudie två
består av deltagande observationer samt intervjuer i anslutning till
dessa. Denna delstudie kallas för ’observationsstudien’.

I avhandlingen används alltså en kombination av två data-
insamlingsmetoder, vilket brukar benämnas triangulering. Poängen
med att metodtriangulera är som jag ser det att olika metoder ger
möjlighet att undersöka, eller lära sig, olika aspekter av ett fenomen
eller att kunna ta del av olika slags information. Olika metoder
genererar material som ger underlag för variationsmöjligheter i
analysen. I studien används metoderna för att delvis belysa olika
aspekter av hur ledarskap och kön konstrueras, varför det veri-
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fieringsargument som ofta framförs som ett viktigt motiv till att
triangulera (se t ex Huberman & Miles, 1994) inte utgör huvud-
argument här. Richardson (1994) använder, med utgångspunkt i
postmodernistiska strömningar, kristallen som metafor för att skapa
kunskap. Snarare än validering av resultat genom olika datainsam-
lingsmetoder, ges en möjlighet till kristallisering:

Crystals are prisms that reflect externalities and refract within
themselves, creating different patterns, arrays, casting off in different
directions. What we see depends upon our angle of repose. /…/
crystallization provides us with a deepened, complex, thoroughly
partial, understanding of the topic. (Richardson, 1994, s 522)

Den teoretiska utgångspunkten om ledarskap och kön som sociala
konstruktioner får också konsekvenser för hur jag ser på min roll
som forskare. Jag ser mig (och forskarkollegor) som delaktig(a) i
skapandet av det empiriska materialet. Särskilda frågor ställs, ett
utbyte och reflektion sker i insamlingssituationen och jag påverkar
genom min närvaro (jfr Kvales, 1997, diskussion om forskaren som
malmletare eller resenär). Samtidigt är det de intervjuades och
observerades föreställningar och handlingar jag vill ta del av och
försöka förstå – även om det är jag som forskare som sedan gör en
tolkning av materialet. Den teoretiska utgångspunkten får nämligen
ytterligare konsekvenser i forskningsprocessen eftersom även frå-
gan om hur materialet ska analyseras och därmed vilken slags för-
ståelse som man vill uppnå påverkas. Här handlar det om tolkning i
vid mening – att försöka bidra med en förståelse som uppnåtts via
tolkning snarare än förklaring genom olika typer av kausalitets-
resonemang. Det handlar om att jag som forskare försöker förstå
och analysera materialet. Den tolkningsprocessen resulterar i att jag
försöker skapa mening genom den text som här presenteras;
mening konstrueras och rekonstrueras.

Vetenskapsteoretiskt och metodologiskt har jag försökt efter-
sträva ett reflexivt förhållningssätt, där jag inspirerats av delar av
olika traditioner som framstår som användbara och poängfulla i
relation till avhandlingens syfte och frågeställningar. De traditioner
som avses behandlar tolkning och reflexivitet i förhållningssätt till
kunskap, forskning och forskarens roll (Hallberg, 1999; Eliasson,
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1999; Davies, 1999; Alvesson & Sköldberg, 1994; Alvesson,
2003b).

Urval av informanter – avgränsning till chefer

I det empiriska materialet dominerar chefer/ledare. Det är ett med-
vetet val att fokus sätts på ledare på olika organisatoriska nivåer,
dels för att kunna jämföra nivåer med varandra, dels därför att
ledare och ledarens roll tillmäts en stor betydelse i organisations-
och ledarskapslitteratur. I denna dominerar dock ofta ett fokus på
”högsta ledningen” eller höga chefer, men i forskningsprojektet
finns alltså andra ledningsnivåer representerade. Collinson och
Hearn (1994) påpekar vikten av att rikta uppmärksamhet mot de
genderiserade förutsättningar och processer som relateras till hier-
arkisk makt i organisationer – och inte enbart mot dem som förvän-
tas vara underordnade. Ett medarbetarperspektiv på ledarskap har
med grund i dessa argument valts bort.

Intervjustudien
Under hösten 1999 genomfördes som framgick ovan en intervju-
studie. De forskare och forskarstuderande som ingick i projektet
samarbetade då kring intervjuformuläret och planeringen av inter-
vjuerna, liksom kring genomförandet.

Intervjuernas innehåll

Eftersom vi var flera personer som skulle hjälpas åt med inter-
vjuerna ansåg vi att det var viktigt att alla deltog i planeringsarbetet
för att få en gemensam förståelse av tanken bakom frågorna, med
andra ord vilka aspekter vi ville fokusera i intervjuerna. Dessutom
var det så att vi representerade olika intresseområden i projektet,
och under den första datainsamlingsfasen ville vi förvissa oss om
att alla intresseområden täcktes av i intervjuformuläret.

Följande områden kom att ingå i formuläret (se vidare bilaga
1):

•  personlig bakgrund för ledarskapet (t ex i form av utbildning, tidigare
arbeten, varför blev du ledare)*

•  arbetet som ledare (vad gör du, hur mycket, med vem, arbetsmängd
osv)*

• relationen arbete, fritid och familj*
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•  upplevda krav (t ex kompetenskrav och andra aspekter som bidrar till
styrningen av arbetet)*

• det goda ledarskapet (hur ska en bra ledare vara i din verksamhet, är det
möjligt för dig att jobba/vara så)*

• stöd (vad skulle du behöva för att vara en bra ledare, vem/vilka får du
stöd av i ditt arbete, vad uppmärksammas/belönas när det gäller ledar-
skap)*

•  kvinnors och mäns ledarskap (upplever du att kvinnor och män har
olika uppfattningar om ledarskap på din arbetsplats, utövas ledarskapet
olika, är det viktigt med jämn fördelning av kvinnor och män på
ledande befattningar på din arbetsplats, har du någon gång känt att du
behandlas annorlunda pga ditt kön (pos/neg) – exempel och tankar om
varför det är så)*

• mätetal (hur mäts enhetens prestation, hur påverkas ledarskapet av det)
• delaktighet och styrning

De områden som jag själv var särskilt intresserad av att få med i
intervjuformuläret har jag markerat med asterisk (*). Här syns att
jag var intresserad av att få en bred bild av ledarnas situation, och
ville inte begränsa mig till något särskilt område. Utifrån en
utgångspunkt att genusaspekter inte var möjliga att skära ut som en
tårtbit i projektet, utan att de snarare ligger inbäddade i ledarnas
föreställningar och deras praktik, ville jag att intervjuerna skulle
innehålla frågeområden som kunde belysa ledares uppfattningar om
ledarskap och kön i vid mening.

Något jag ägnade särskild tankemöda, och även en viss oro, var
det område som i intervjuformuläret kom att kallas ”Kvinnors och
mäns ledarskap”. Skulle vi verkligen ställa dessa frågor? Skulle det
tvinga fram politiskt korrekta resonemang, eller enbart förutsägbara
och stereotypa berättelser om kön (Aarseth & Olsen, 2004;
Lindgren, 1999)? Inför utarbetandet av intervjuformuläret ville jag
dock att det skulle ställas konkreta frågor på temat kvinnor och
män och ledarskap, men att temat skulle introduceras en god bit in i
intervjusamtalet. Jag ville dels undersöka om kön skulle aktualise-
ras spontant och hur det skulle vävas in i beskrivningen av den
egna verksamheten, dels hur de skulle prata om det i relation till
explicita frågor om kön och ledarskap.
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Urval av intervjupersoner

I intervjustudien ingick 14 chefer. Olika organisatoriska eller hier-
arkiska chefsnivåer var en urvalsgrund, liksom kön, ålder och i viss
mån utbildningsbakgrund i de fall vi hade tillgång till de uppgif-
terna39. Urvalet gjordes gemensamt av forskarna i projektet, på
basis av personalförteckningar vi fick ta del av från företaget. Be-
fattnings- och könsmässig fördelning av intervjupersoner framgår
av tabell 1 nedan (se även bilaga 2).

Tabell 1. Intervjupersonernas befattning sorterade efter hierarkisk nivå och kön
inom verkstadsindustriföretaget.

Ledningsnivå Befattning Kön

Högre nivå

Mellannivå

Arbetsledarnivå/första
linjens chef

Produktionschef

Verkstadschef
Planeringschef

Arbetsområdeschef

Man

Man
Man + Kvinna

10 män

Intervjuernas genomförande
Samtliga intervjuer genomfördes på intervjupersonernas respektive
arbetsplatser och under arbetstid. En person intervjuades åt gången
och varje intervju inleddes med att berätta om projektets syfte, var-
ifrån vi som intervjuare kom, hur materialet skulle användas och
anonymitetsaspekter. Utifrån mina erfarenheter av att genomföra
intervjuer i projektet, samtal med projektkollegor och läsning av
intervjuutskrifterna, kan intervjuerna karaktäriseras som semistruk-
turerade. Utgångspunkten för intervjusamtalet var det i förväg fast-
ställda intervjuformuläret, men intervjupersonernas berättelser har
också styrt innehållet och förloppet i intervjuerna.

                                                  
39 Dessa urvalsgrunder relaterar till uppläggningen av jämförande fallstudier av
de tre verksamheter som nämnts tidigare, och antalet intervjupersoner är också
påverkat av att intervjuer genomfördes även i två andra verksamheter. I de tre
verksamheterna genomfördes sammanlagt 41 intervjuer.
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Vid genomförandet av intervjuerna var vi totalt åtta personer
som hjälptes åt. Sex av dessa var projektmedarbetare (tre kvinnor
och tre män). Dessutom hade vi hjälp av två kvinnliga grundutbild-
ningsstudenter som genomförde några intervjuer som ett led i deras
uppsatsarbete. De två kvinnliga grundutbildningsstudenterna
genomförde sina intervjuer tillsammans och i något ytterligare fall
har två projektkollegor genomfört intervjuer tillsammans. Merpar-
ten av intervjuerna har dock genomförts som samtal mellan två
personer.

Två av intervjuerna inom verkstadsindustriföretaget genom-
fördes av mig; jag intervjuade en kvinna och en man. Då samtliga
intervjuer var genomförda, gjordes uppföljande samtal i projekt-
gruppen då vi diskuterade intervjuförlopp och erfarenheter av att
genomföra intervjuerna, för att underlätta förståelsen av intervju-
materialet. En annan aspekt som bidrar till min förståelse av mate-
rialet är det faktum att jag i samband med förstudien 1998 dels
vistats i aktuell miljö och då intervjuat andra personer i verksam-
heten, dels att jag under olika typer av presentationer av forsk-
ningsprojektet och återkopplingar av resultat träffat merparten av
dem som intervjuats. Genom de senare observationerna har jag
också fått möjlighet att träffa de personer som ingick i intervju-
studien och kan därför ”höra” deras röster när jag läser intervju-
utskrifterna.

Intervjuerna bandades efter godkännande av intervjupersonerna
och skrevs sedan ut ordagrant. Det är dessa intervjuutskrifter som
ligger till grund för analysen.

Bearbetning och analys av intervjumaterial

Bearbetningen av intervjumaterialet har skett i flera steg och i flera
omgångar. Det första steget bestod i att läsa intervjuutskrifterna
upprepade gånger och påbörja ett slags preliminärt tolkningsarbete
som resulterade i att jag valde att avgränsa bearbetningen av inter-
vjumaterialet till fyra frågeområden; hur ser en arbetsdag ut, vilken
kompetens krävs av en ledare, vad kännetecknar en bra ledare i
verksamheten samt kvinnors och mäns ledarskap. Utifrån avhand-
lingens frågeställningar framstod svaren i anslutning till dessa
frågeområden som fruktbara. Efter detta val begränsades bearbet-
ningen till dessa områden.
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Som nämndes tidigare i kapitlet, har min egen kunskapsutveck-
ling på området ledarskap och kön skett genom en växelverkan
mellan empiriskt arbete och litteraturstudier. Genom att jag arbetat
med materialet under olika perioder respektive tagit del av teori/
litteratur under andra perioder, skulle man troligen kunna rubricera
den bearbetande fasen som en abduktiv sådan. Förståelse av empiri
och teori har skett i en slags växelverkan, där nya förståelser av
såväl empiri som teori uppstår, som ett resultat av att de speglas i
varandra (jfr Alvesson & Sköldberg, 1994). Detta påverkar redovis-
ningen av resultaten, som utgörs av mitt återskapande av mate-
rialet, min rekonstruktion och meningsskapande av vad som sagts.
Mitt återskapande av materialet har gjorts genom kvalitativa ana-
lyser av innehållet i valda intervjuområden, där jag försökt tema-
tisera och sammanfatta intervjupersonernas uppfattningar genom
att beskriva gemensamma drag men även variationer och skillna-
der. Citaten som återges har valts för att de utgör exempel på de
teman som lyfts fram i empirikapitlen och vissa citat används även
för visualisera skillnader mellan intervjupersonerna40. Teorianknyt-
ningen tydliggörs för läsaren troligen tydligast i anslutning till dis-
kussionen av intervjuresultaten.

Återkoppling av intervjuresultat

I anslutning till intervjustudien har jag deltagit i två återkopplingar
av resultat där representanter från verkstadsindustriföretaget del-
tagit. En av dessa ägde rum i december 1999 där representanter
från de tre olika verksamheterna och projektmedarbetarna bjöds in
till verkstadsindustriföretaget, som fungerade som värd för denna
projektåterkoppling. Projektgruppens iakttagelser från intervjuerna
så långt vi hade hunnit analysera materialet delgavs och diskute-
rades. Jag hade inte hunnit analysera materialet om kvinnors och
mäns ledarskap ordentligt och var heller inte säker på vilket mate-
rial jag skulle använda för min avhandling. Därför berörde jag
                                                  
40 Vid bearbetningen av intervjumaterialet tilldelades varje intervjuperson ett
nummer. Dessa återges, tillsammans med befattningsbenämning, i anslutning till
citat och övriga beskrivningar av resultat. Numren i sig har ingen innebörd, de
fyller enbart ett sorteringsbehov. Vid återgivandet av citat har en smärre språklig
bearbetning gjorts för att underlätta läsandet, t ex har ord som upprepats flera
gånger i rad tagits bort.



Ledarskap och kön

66

temat helt kort genom att säga att det förekom beskrivningar i
materialet som handlade om att kvinnor och män anses olika.
Representanterna från verksamheterna bekräftade de bilder vi
presenterade i samband med denna återkoppling.

I oktober 2000 skedde en ny återkoppling av resultat till samt-
liga tre verksamheter. Återkopplingen ägde rum i anslutning till
respektive delstudie i projektet, dels med utgångspunkt i intervju-
studien, dels med utgångspunkt i de ytterligare datainsamlingar
som ägt rum i några av delstudierna. Vid detta möte valde jag att
återkoppla en sammanställning över vad som i intervjuerna sagts
om hur kvinnor respektive män som ledare uppfattas. Denna sam-
manställning väckte intressanta diskussioner om olika slags för-
väntningar som kan fungera hindrande för både kvinnor och män
som ledare. Representanterna för verksamheterna bad då att få
kopior av sammanställningen för att kunna diskutera den i respek-
tive verksamhet.

Observationsstudien
Tillsammans med en projektkollega genomförde jag under våren
2001 deltagande observationer på verkstadsindustriföretaget. An-
ledningen till att vi valde att genomföra observationerna tillsam-
mans, var att vi båda hade intresse av fenomenet ledarskap, men
utifrån olika perspektiv. Vi hade heller inte någon erfarenhet av att
genomföra observationer i någon mer systematisk mening, utan såg
det som en möjlighet att vi skulle kunna hjälpas åt – två personer
kan uppfatta mer än en, var vår utgångspunkt.

Vi var intresserade av att genomföra deltagande observationer
med ett brett fokus för att få en bred belysning av arbetsmiljö,
aktiviteter, interaktioner och situationer med relevans för ledarskap
(se vidare avsnittet om observationernas innehåll och fokus nedan).

Förankringen av observationsstudien
Tre möten under lika många veckor genomfördes för att diskutera
och förankra observationsstudien på verkstadsindustriföretaget. Vår
utgångspunkt var att vi ville förklara vad vi var intresserade av och
våra tankar kring genomförandeprocessen. Vi ville också diskutera
med representanter för företaget vad som vore intressant att studera
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ur deras perspektiv. Vid det första mötet träffade vi produktions-
chefen, den högste chefen i den ledningshierarki vi koncentrerat oss
på i forskningsprojektet, och det samtalet bandades eftersom det
innehöll en intervjudel41. Ytterligare två möten genomfördes för att
få acceptans för vår studie, med en mellanchef, ett antal arbets-
områdeschefer (AO-chefer) samt en personalhandläggare. AO-
cheferna framförde att de som grupp var motvilliga till en obser-
vationsstudie, med hänvisning till att de inte trodde att det skulle
”bli naturligt”. Projektkollegan och jag försökte avdramatisera
ordet ’observation’ genom att prata om observation på det sätt som
mer överensstämde med vår egen bild av hur dessa borde gestalta
sig: att ’få gå med’, få vara ’PRYO’ för att lära sig mer om verk-
samheten osv. Produktionschefen förklarade att han var positivt in-
ställd till studien och ville att den skulle genomföras, men han ville
inte beordra deltagande då han inte trodde att det skulle gynna
studien. Läget tycktes låst efter även det tredje mötet. Men så
ändrades plötsligt läget efter några dagar. Efter ett samtal mellan
projektledningen och produktionschefen visade sig nya möjlig-
heter. Genom att produktionschefen vidtalade ett antal chefer
direkt, visade det sig att det ändå skulle gå att genomföra observa-
tionsstudien. Våra tankar om urvalet fick alltså omorienteras i
enlighet med vilka personer som fanns till förfogande. Urvalet kom
därför att bestå av tre AO-chefer, en mellanchef samt produktions-
chefen. Alla utom mellanchefen var personer som deltog i intervju-
studien. Observationerna pågick sedan under totalt 13 observations-
dagar (motsvarande ca 109 timmar) under en dryg månads tid, se
                                                  
41 Samtalet strukturerades i fyra huvudavsnitt: 1) att be denne chef att reflektera
kring utvecklingstendenserna angående ledarskapet i organisationen, från några
år tillbaka och framgent, avseende den egna rollen men också avseende arbets-
områdeschefernas (AO-chefernas) roller. 2) Utifrån hans position, vilka funde-
ringar har han angående första linjens chefers situation. 3) vad är på gång, nu och
under våren (t ex projekt, förändringar, inplanerat). 4) Information kring våra
tankar om observationsstudien: hur få acceptans, hur kan vi göra det så bra som
möjligt, hur sprida information, urval (variation t ex i termer av placering i
flödet, skiftlagsstorlek, könsaspekt i skiftlaget, olika sätt att organisera sitt
chefsarbete), tid, pilotstudie (följa en person under en dag), vårt tänkta arbetssätt
(inledande samtal – observation – avslutande samtal med ev 5 chefer à 2 dagar).
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tabellen nedan. De siffror som respektive chef tilldelats, hänvisar
till det nummer som varje intervjuperson tilldelades i samband med
bearbetningen av intervjuutskrifterna (se vidare bilaga 2).

Tabell 2. Deltagande observationer, verkstadsindustriföretaget, våren 2001.

v veckodag chef start avslut bandad
intervju

11 fredag AO-chef 4 06.55 15.15

12 onsdag AO-chef 4 07.00 15.15 x

12 torsdag AO-chef 6 07.00 17.20 x

12 fredag Prod.chef 07.45 14.30

13 onsdag AO-chef 5 07.15 16.45 x

13 torsdag AO-chef 4 07.00 15.30

13 fredag Mellanchef 2 08.00 15.45 x

14 onsdag AO-chef 5 07.10 16.00 x

14 torsdag AO-chef 5 07.10 16.45 x

15 måndag Mellanchef 2 07.30 17.50 x

15 tisdag AO-chef 6 07.00 15.45 x

15 onsdag AO-chef 6 07.00 15.45 x

16 onsdag Prod.chef 07.50 11.30

Observationernas innehåll och fokus
Observationsstudien planerades ur mitt perspektiv delvis med
utgångspunkt i intervjustudien, men också fristående från denna.
Språket är en viktig del av de skapande och återskapande proces-
serna där ledarskap och kön görs (vilket kan studeras med hjälp av
intervjumaterialet), men också interaktioner och den kontext dessa
äger rum i. Med inspiration från metodböcker (se t ex Merriam,
1994. Jfr även Alvesson & Billing, 1999 om hur kultur kan belysas
genom ritualer/handlingar, artefakter/materiella objekt och symbo-
ler/verbala uttryck) ville jag koncentrera mig på följande aspekter:

•  Miljön: hur ser den ut, möblering, rumsliga aspekter, arte-
fakter?

• Deltagarna: vilka är närvarande, hur många, vilka roller har de?
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•  Aktiviteter och beteenden: vad görs, vad händer, vem pratar
man med, interaktioner, hur beter man sig, när händer vad, åter-
kommande eller unika situationer?

• Språk, symbolik, ironi och skämt.
•  Informella och oplanerade aktiviteter, icke-verbal kommuni-

kation som avstånd och kläder, vad är det som inte händer.
• Kön och jämställdhet.

Liksom vid planeringen av intervjustudien hade jag alltså ett brett
fokus i mitt intresse. Även här tänkte jag mig att det inte säkert
skulle vara så att könsaspekten skulle konkretiseras, aktualiseras
eller gestaltas på en direkt och explicit nivå utan att denna aspekt
kunde förekomma mer implicit och snarare bli föremål för ana-
lysen. Jag hade dock utgångspunkten att försöka vara sensitiv för
sådant som på ett eller annat sätt verkade ha med kön att göra. Vid
planeringen av observationerna hade jag ännu ingen specifik
analytisk ram eller strategi för analys av observationsmaterialet
utarbetad.

Den ledare som vi följde under dagen var ”huvudperson” under
observationerna. Dennes aktiviteter blev styrande för hur vår dag
som observatörer skulle se ut, och det var via den aktuelle ledaren
vi fick tillgång till miljön och situationer, så intresset var alltså inte
enbart riktat mot den enskilde ledarens aktiviteter.

Förhållningssätt under observationerna

Innan observationerna inleddes, bestämde kollegan och jag att
försöka vara så naturliga som möjligt i miljön; att komma dit som
intresserade besökare och försöka smälta in så gott det gick. Det
var uteslutet att genomföra observationer där vi skulle avstå från att
samspela med de personer vi skulle gå med. Så som observa-
tionerna kom att utspela sig, vilket vi också försökte eftersträva,
kan man benämna dem deltagande observationer. Vår roll under
observationerna kan beskrivas som

 Observatör-deltagare. Forskarens aktiviteter som observatör är kända
för gruppen som ger större och mindre stöd åt vad observatören gör.
Forskarens delaktighet i gruppen är sekundär i förhållande till uppgif-
ten att samla in information. På det här sättet kan man få mycket
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information och kontakter med många människor, men informationens
nivå eller kvalitet styrs av de gruppmedlemmar som studeras.
(Merriam, 1994, s 106)

Merriam påpekar, med hänvisning till annan forskning, att fall-
studieforskare sällan kan sägas vara vare sig renodlade observatörer
eller deltagare. En forskande deltagare kan snarare vara en rätt-
visande beskrivning som tar fasta på att forskaren är en deltagare i
en social situation men med ett engagemang som begränsas till
vissa delar för att kunna fungera i rollen som forskare.

Inför observationsbesöken hyste jag en viss oro inför hur det
skulle gå; skulle de observerade känna sig allt för iakttagna och
skulle det överhuvudtaget innebära en obekväm situation för alla
inblandade? Det visade sig dock att den oron var obefogad. Mer-
parten av tiden fungerade det hela mycket smidigt; vi kom till en
miljö där man är van att ta emot besökare, och många var intres-
serade av att få prata med oss medan andra inte verkade bry sig om
vår närvaro nämnvärt. De få gånger det var opraktiskt eller obe-
kvämt, handlade det om trånga kontorsutrymmen, där vi som
observatörer kände oss i vägen.

De chefer vi följde/observerade förklarade ofta spontant vad de
skulle göra, gav extra förklaringar till vilka vi träffade och bak-
grundsbeskrivningar. Vi ställde också frågor ”längs vägen” och det
förekom hela tiden samtal, utom då cheferna arbetade med något
vid sina respektive skrivbord – även om de då förklarade vad de
arbetade med. Vi pratade också mycket med andra personer än de
vi formellt observerade, dels på vårt initiativ, dels på deras initiativ.
Många ville berätta om sitt arbete och sin långa erfarenhet inom
företaget, och vi ställde också frågor för att få veta mer om verk-
samheten och deras arbete.

Som jag tidigare beskrivit, utgår jag från att jag som forskare
påverkar ett socialt förlopp genom min närvaro – men denna
påverkan behöver inte vara problematisk i relation till det som
studeras. Samtliga chefer vi följde med menade att observationerna
fungerat mycket bra, ett par nämnde att de tyckte att det blev mer
och mer naturligt att vi fanns där i takt med att också andra i om-
givningen visste vilka vi var. Någon menade att det är omöjligt att
förställa sig utan allt var precis som vanligt. En konkret inverkan
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som två av cheferna nämnde hade att göra med att de märkte att
personal vid något tillfälle avstod från att ta kontakt med dem efter-
som de inte ville störa när de såg att chefen hade gäster. Två av
AO-cheferna berättar att de var något mer strukturerade än vanligt
eftersom de avstod från att göra några korta ärenden i verkstaden.
De menade att de i större utsträckning brukade göra korta ”utrus-
ningar” i verkstaden när de t ex kommer på att de ska meddela en
person något eller fråga någon om något. Om vår närvaro i viss
mening påverkat det sociala skeendet, så påverkas däremot inte
miljömässiga aspekter, dvs arbetsmiljön i fysisk bemärkelse och
artefakter.

Observationsanteckningar

Under de dagar vi observerade hade jag ett litet block i fickan som
jag bar med mig överallt och förde korta anteckningar i ”längs
vägen”: där noterades t ex uppgifter om klockslag eftersom jag
ville kunna notera det kronologiska skeendet, korta noteringar om
vad som hände och vilka som var närvarande i situationen. Utöver
detta anteckningsblock, hade jag även ett kollegieblock som jag
använde för att på plats föra fylligare anteckningar då möjlighet till
detta uppstod; t ex då den chef vi följde med satt vid sitt skrivbord
och utförde administrativa uppgifter. Jag föredrog att föra diskreta
anteckningar i det lilla blocket, snarare än att hela tiden föra an-
teckningar i kollegieblocket. I nära anslutning till respektive obser-
vationsdag, dvs samma kväll eller dagen/kvällen därpå, renskrevs
anteckningarna i form av en berättelse, där allt jag kunde komma
ihåg noterades. De renskrivna anteckningarna omfattade 4–6 sidor
text, och bestod av beskrivningar av miljö, händelser och skeenden
samt återgivning av samtal. Anteckningarna avslutas med en sepa-
rat del, där jag skrivit ned egna reflektioner i anslutning till dagen;
reflektioner om såväl metoden som innebörden av dagens innehåll,
liksom mina egna känslor.

Utöver mina egna utskrifter (59 sidor), har jag också fått till-
gång till kollegans utskrivna anteckningar (54 sidor), nedskrivna på
ett likartat sätt, och har kunnat använda hans underlag som backup
och komplettering av mitt eget material.
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Observationsintervjuerna

I vår planering ingick att i anslutning till respektive observations-
dag genomföra en avslutande och bandad intervju för att reflektera
över dagens innehåll. Nio sådana intervjuer genomfördes. I de fall
då intervjuer inte genomfördes, berodde det på att vi under dagens
lopp haft tillfälle att föra omfattande samtal med den person vi gått
med, vilket medförde att vi inte tyckte att det skulle kännas me-
ningsfullt att i princip upprepa våra frågor under ett bandat samtal.
De intervjuer som genomfördes, präglades till stor del av det vi
varit med om under arbetsdagen. Vi försökte innan intervjun bör-
jade, komma överens om några områden vi ville återkomma till,
och under intervjusamtalet rekapitulerade vi dagens innehåll till-
sammans med personen vi gått med för att ta del av dennes egna
reflektioner, ställningstaganden och åsikter om det som hänt. Vi
ställde också frågor kring hur de tyckt att dagen i stort fungerat; om
särskilda saker hänt eller inte hänt pga av vår närvaro, och hur de
själva upplevt att vi varit med hela tiden. Dessa intervjuer pågick
från 30 min upp till en timme.

Intervjuerna skrevs sedan ut ordagrant och omfattade 7–11
sidor text.

Närhet och distans, egna upplevelser och etik

Den period då observationerna pågick innebar många tidiga morg-
nar och en del sena kvällar, liksom känslor av att vara utmattad
efter alla intensiva intryck. Sammanfattningsvis var dock den
perioden mycket positiv. Att få komma till en miljö där man blir
seriöst och vänligt bemött, där alla vill hjälpa till att bidra till data-
insamling (trots de inledande accessproblemen vi stötte på), där
många med stolthet vill berätta om verksamhet och produkter, där
man hela tiden träffar nya människor, där man bara får vara en
välkommen gäst – är en förmån och en erfarenhet som är värdefull.
Att få delta i skämtsamma situationer, att få lära sig nya saker, att
få ta del av andra människors arbetssituation så, som jag uppfattade
det, förbehållslöst, känns som ett privilegium. Det gör också att det
kändes trist att avsluta datainsamlingen och distansera sig från mil-
jön och personerna, för att övergå till att analysera materialet i en
helt annan miljö och dessutom försöka ”göra bra forskning” av det.
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Ett etiskt dilemma kan infinna sig – kan man vara kritisk trots att
det var så ”kul”? Ja, det går att distansera sig. Det som gör att dis-
tanseringen inte känns oetisk att göra, har också att göra med att de
personer vi följde har flerårig erfarenhet av att samarbeta med fors-
kare och de vet att det är en del av forskningen att forskaren skapar
sig en egen förståelse av materialet utifrån olika perspektiv.

Bearbetning och analys av observationer och
observationsintervjuer
Liksom vad gäller intervjumaterialet från intervjustudien, har
observationsmaterialet och intervjuutskrifterna lästs i olika om-
gångar och på olika sätt. Här har jag dels läst materialet i krono-
logisk ordning, dels ordnat efter person.

Upprepade läsningar resulterade i att olika teman som rör kon-
struktion av ledarskap och kön utkristalliserades. Temana utgörs av
beskrivningar och analyser av olika slags situationer och inter-
aktioner som aktualiseras i det empiriska materialet. Den läsningen
tog form efter att jag tagit del av texter om ’doing gender in organi-
zations’ (se referensramen). Jag började därför söka efter framför
allt olika processuella faktorer, men även strukturella faktorer, som
i materialet verkade ha med kön att göra. De situationer och inter-
aktioner, eller processer, jag valt att lyfta fram ur materialet handlar
dels om könsåterskapande processer (stabila mönster), dels köns-
brytande sådana (föränderliga? mönster).

Läsningen av materialet efter person, resulterade i beskriv-
ningar av ”ledarporträtt”. Dessa sammanställdes utifrån en önskan
att synliggöra de aktuella ledarna och deras ’ledarstil’ så som den
tog sig uttryck i samband med observationerna. Jag upplevde näm-
ligen att det var fem väldigt olika personer vi hade följt och jag
ville försöka åskådliggöra denna variation i ledarskapet för att ock-
så kunna diskutera vad dessa variationer betyder i relation till kon-
struktion av ledarskap och kön i organisationssammanhang. Som
komplement till observationsanteckningarna och observationsinter-
vjuutskrifterna användes också intervjumaterialet från 1999 samt
annat intervjumaterial från forskningsprojektet för att få mer bak-
grundsinformation om ledarnas ålder och anställningstid. Ledar-
porträtten återges dock inte i sin helhet i empirikapitlet pga anony-
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mitetsskäl och andra etiska hänsynstaganden, utan delar av den
praktik som respektive ledare bedriver relateras.

Återkoppling av observationsresultat

Fyra av de fem chefer vi följde deltog i en resultatåterkoppling i
oktober 2001. Projektkollegan och jag berättade om våra intryck
och vi valde att ta upp olika aspekter som rörde villkor för ledar-
skap och olika teman vi ville diskutera med dem. Ett av dessa
teman var jämställdhet – något som aktualiserats i olika samman-
hang under observationerna. Detta var det enda explicit könsrela-
terade tema som togs upp men det ledde inte till någon omfattande
diskussion. De närvarande kommenterade hur de upplevt vår när-
varo efter det att lite tid hade förflutit. Samtliga tyckte att det
”faktiskt hade varit roligt” och det upplevdes särskilt värdefullt att
få tillfälle att prata om och reflektera kring ledarskap eftersom våra
frågor och intervjuerna hade handlat om det.

Kvalitetsaspekter
Under en rubrik med namnet kvalitetsaspekter, skulle man kunna
hitta en rad olika teman. Här kommer jag att beröra arbetets trovär-
dighet, etiska ställningstaganden samt resultatens räckvidd (jfr
Larsson, 1994). Jag försöker tydliggöra hur jag tänkt och agerat
apropå dessa aspekter, men naturligtvis är det upp till läsaren att
göra en bedömning av kvaliteten.

Trovärdighet
Trovärdighet lyfts ibland fram som ett alternativ för att diskutera
validitet (se t ex Höök, 2001) eller sanningskriterier (t ex Nilsson,
2005) i tolkande studier. Eftersom korrespondenskriteriet42 för san-
ning inte är relevant i studier inom en tolkande tradition, lyfts istäl-
let koherens och konsensus fram som viktiga kriterier för trovärdig
kunskap. För att möjliggöra en bedömning av mitt arbetes trovär-
dighet har jag försökt underlätta för läsaren på olika sätt genom att
försöka synliggöra och så noggrant som möjligt försöka beskriva

                                                  
42 Korrespondenskriteriet handlar om att en studies resultat är sanna om de utgör
en representation eller avspegling av verkligheten.
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såväl teoretiska utgångspunkter som tillvägagångssätt eftersom de
påverkar genomförandet och de tolkningar som presenteras. Där-
med försöker jag möjliggöra en bedömning av textens internlogik
(koherenskriteriet). Andra sätt att öka trovärdigheten är att prova
sina tolkningar i olika sammanhang (konsensuskriteriet). För min
del har jag gjort det genom att delta i återkopplingar av resultat till
de tre olika verksamheterna och att prata om resultaten från inter-
vjustudien under två olika konferenser. Dessa sätt att ”pröva” resul-
taten har riktats mot personer verksamma utanför universitet och
högskola. För en ”prövning” bland forskare har jag publicerat två
olika antologibidrag som granskats av andra forskare (Fogelberg
Eriksson, 2003; 2004). Andra trovärdighetsargument som brukar
anföras är exempelvis att använda sig av olika datamaterial
(Eliasson, 1999) och att särskilja beskrivning och tolkning för att
möjliggöra andra tolkningar, vilket jag försökt göra i avhandlingen.

Etiska ställningstaganden
I enlighet med f d HSFRs forskningsetiska principer (1996; Veten-
skapsrådet) finns det två huvudkrav som kan ställas på forskning;
samhället har rätt att kräva att god forskning bedrivs och att detta
görs på ett sätt så att personer inte utsätts för skada eller kränkning.
Det senare kravet, individskyddskravet, har jag försökt tillgodose
genom att i samtliga kontakter med personer från verksamheten
berätta om projektets syfte och att vara tydlig kring min roll som
forskare och hur jag tänkt använda materialet jag samlade in. Jag
var också noga med att berätta varifrån jag kom och att lämna ut
mitt namn och arbetstelefonnummer om intervjupersonerna skulle
vilja tillägga någon information som de kommit på i efterhand eller
om de skulle vilja fråga om något annat som rörde studien. Inga
sådana samtal förekom dock. Det insamlade materialet har enbart
använts inom forskningsprojektet och de gånger vi återkopplat
resultat till organisationerna har det alltid anonymiserats på så vis
att vi inte angett vem som sagt vad. I avhandlingen anonymiseras
materialet ytterligare genom att organisationerna inte nämns vid
namn. Utifrån de beskrivningar som ges i avhandlingen kan det
dock tänkas att man i fallföretaget förstår vilka personer som del-
tagit – särskilt som det t ex angående observationsstudien var
uppenbart för dem som träffade oss vilka vi då följde med. Det som
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dock kan bidra till att anonymitetskravet kan uppfyllas, är att tiden
från datainsamling till presentation av avhandlingen har tagit några
år och att förändringar har skett i verksamheterna som kan bidra till
att möjligheten till igenkännande reduceras.

Resultatens räckvidd
Går det att generalisera från kvalitativa fallstudier (jfr Larsson,
2001; Stake, 1995)? Svaret på frågan beror på hur man ser på räck-
vidden hos både kvalitativa studier och fallstudier. Den typ av
generalisering som skulle kunna vara aktuell utifrån de resultat som
kommer att presenteras i avhandlingen, är analytisk generalisering.

Analytisk generalisering innebär att man gör en välövervägd bedöm-
ning av i vad mån resultaten från en undersökning kan ge vägledning
för vad som kommer att hända i en annan situation. Den bygger på en
analys av likheter och skillnader i en annan situation. (Kvale, 1997,
s 210)

Jag tycker det är sympatiskt om målet med en eventuell generalise-
ring innebär att den som tar del av resultaten erbjuds

… att föreställa sig möjligheter, att vidga och berika den repertoar av
sociala konstruktioner som står praktiker och andra till buds. Vi kan
här också tillfoga det intresse som i etnografiska studier visas för fall
som demonstrerar de rika variationer i mänskligt beteende och som
pekar på möjligheterna för vårt eget samhälle. (Kvale, 1997, s 212)

Frågan om generaliseringsmöjligheter måste också bedömas utifrån
karaktären hos en studies syfte. En eventuell överensstämmelse
med annan forskning på området kan vara en annan bedömnings-
grund för en diskussion om resultatens räckvidd.

Vad betyder genus i och för forskning?
I olika sammanhang under avhandlingsarbetets gång har jag haft
anledning att reflektera över vad det betyder att studera genus-
aspekter i organisationer – och att vara kvinna och forskare och
studera detta område.
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Genus i forskningsprocessen

En av de första anledningarna till att fundera över vad genus
betyder i och för forskning, var det som aktualiserades i samband
med det så kallade upptaktsmötet som ägde rum i september 1999,
med representanter från de tre verksamheterna. Det var då som
forskningsprojektets delstudier tog form. Här är ett urklipp ur en
dagbok jag skrev i direkt anslutning till denna upptaktsträff.

En kollega började med att presentera sin delstudie om kompetens.
Det blev en hel del kommentarer efteråt. Sedan var det dags för min
tur. Jag blev lite nervös och tyckte att det var svårt att presentera del-
studien på ett bra sätt. Det kändes fel att stå och prata om genus i den
här församlingen, beror det på mig? ”Jag tänker sätta på mig ett par
genusglasögon som komplement till övriga perspektiv i projektet. Vad
kan man lära sig apropå ledarskap utifrån det perspektivet?” Efter pre-
sentationen följde en tystnad som kändes längre än de tystnader som
uppstod efter övriga presentationer. Till sist kom en fråga som hade att
göra med att arbetsmarknaden i sig är könsuppdelad, varför det inte är
så lätt att enbart studera det som händer på en enskild arbetsplats.
Någon kommentar handlade också om att det även är intressant att
studera hur man agerar mot varandra s.a.s. inom könen, hur visar vi
varandra respekt på en arbetsplats. En del kommentarer kom från de
manliga representanterna i verkstadsindustriföretaget: ”men hur ska
du göra på vår arbetsplats där det i princip bara är karlar?” – dvs där
finns just inga kvinnor så då finns det inget kön, eller något som kan
vara intressant ur genusteoretisk synvinkel. En annan kommentar från
det företaget var att en känd kvinna i något sammanhang riktat kritik
mot kvinnorörelsen som drivit att kvinnor ska göra precis samma
saker som män, trots att de kanske inte har de (fysiska) förutsättningar
som krävs. Sedan gled diskussionen mellan en manlig chef på mobil-
telefoniföretaget samt ett par av cheferna vid verkstadsindustriföre-
taget över på situationen för kvinnor i det militära samt kvinnor inom
polisen och att kvinnor ibland kan känna sig trakasserade där. Jag
kände efteråt att mitt sätt att presentera delstudien – trots att jag för-
sökte inta en slags neutral attityd till området för att inte skrämma
någon i onödan – väckte en slags avvaktande stämning. Från något
håll tyckte jag mig känna att det fanns ett behov att visa att man inte är
dum mot kvinnor och från andra håll en artigt avvaktande attityd.

Det som ändå stärkte mig i samband med upptaktsmötet, var att
flera av de kvinnliga deltagarna från mobiltelefoniföretaget och
sjukvårdskliniken ansåg att ’genus’ var ett intressant och viktigt



Ledarskap och kön

78

område. Detta uttrycktes t ex i samband med kaffepauser o dyl då
de pratade med mig, men det framkom också vid de gemensamma
sittningarna.

I takt med att jag själv kunnat precisera mina tankar om hur jag
ser på genusforskning och vad mitt forskningsintresse egentligen
består i, samtidigt som jag fått mer erfarenhet av att studera kön
och har pratat om det i många sammanhang, har min egen osäker-
het reducerats och jag har kunnat prata om det på ett förhoppnings-
vis tydligare sätt. Vad gäller fallorganisationernas inställning till
forskningsområdet, upplevde jag under senare träffar ett mer öppet
intresse och i samband med en resultatåterkoppling upplevde jag ett
stort genombrott i det att representanter från samtliga tre verksam-
heter diskuterade min återkoppling med till synes stort intresse.

Feministiska forskare har i olika utsträckning framfört kritik
mot traditionella sätt att bedriva forskning eftersom de ansetts vara
manligt präglade och fokuserade på manliga intressen, vilket
resulterat i att kvinnor och kvinnors erfarenheter marginaliseras
(Harding, 1986). I feministisk forskning lyfts ofta kvalitativa meto-
der fram som alternativ till traditionellt positivistiskt orienterad
forskning. Den kvalitativa forskningen har ansetts ge möjligheter
till en mer solidarisk forskningssituation som i någon mån reduce-
rar objektifierandet av de personer som bidrar med sina erfaren-
heter i forskningen (Eliasson, 1999). Davies och Esseveld (1989)
beskriver t ex hur de haft som ambition att genomföra solidariska
intervjuer, där forskare och intervjuare befinner sig i en subjekt-
subjekt-situation. Här ansluter jag mig till ambitionen att inta ett
respektfullt förhållningssätt som bidrar till att intervjupersonen ges
utrymme och också får möjlighet att inte bara svara på frågor utan
framföra andra synpunkter.

Möjligheten att uppnå en subjekt-subjekt-situation kan dock
diskuteras. Forskaren har normalt ett slags övertag i undersöknings-
situationen eftersom hon är den som bestämt åtminstone det över-
gripande temat eller inriktningen på den studie som är aktuell och
ofta verkar det vara svårt för dem som deltar i studier att verkligen
påverka datainsamlingsförlopp och tolkning av resultat (jfr Nord-
berg, 2000b).

Maktbalanserna i forskningssammanhang är dock inte alltid
givna eller statiska i den meningen att forskaren alltid är den som
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har övertaget. I det här avhandlingsarbetet är det resursstarka per-
soner, med en formell makt- och chefsposition, som stått i fokus. I
samtliga fall (utom ett) har jag t ex varit yngre än de personer jag
intervjuat eller observerat. Ålder och erfarenhet (jag har ju t ex inte
vetat lika mycket om de intervjuades verksamheter utan jag har ju
vänt mig till dem för att få veta mer) kan bidra till att maktbalansen
väger över till informantens fördel. Vid några tillfällen har jag känt
att min könstillhörighet, och också inriktningen på mitt forsknings-
intresse, har bidragit till att jag känt mig underlägsen. Utdraget ur
dagboken ovan är ett sådant exempel, där manliga ledare uttalar sig
om forskningsområdet och i någon mening utdefinierar det som
något som i och för sig kan vara av relevans – men troligen inte i
just deras verksamheter (jfr Holgersson, 2003b). Ett annat exempel
där jag som kvinnlig forskare tilldelas en annan position än min
manliga kollega var den då en person (dock ej någon som vi
observerade) riktade sig till honom och sa ”jaså du har sekreterare
med dig”, då vi satt bredvid varandra vid ett skrivbord och förde
anteckningar i samband med en observationsdag.

Både bland kollegorna i forskningsprojektet och i samband med
olika slags möten i de tre verksamheterna aktualiserades genus-
aspekten på så vis att jag flera gånger blivit indragen i skämt om
’kvinnligt–manligt’. Detta skämtande har skett på lite olika sätt.
Ibland upplevde jag det som ett ’prövande’; går det att skämta om
sånt här med dig? I andra fall uppfattade jag det som mer ironiska
skämt som inte innebär någon slags prövning av mig, utan snarare
handlade det om att skämten riktades mot att utmana stereotypa
uppfattningar om kvinnligt och manligt, t ex att jag skämtsamt för-
väntades kunna göra flera saker samtidigt. Att ämnet kön är något
som berör, kanske är en av anledningarna till att det görs till före-
mål för skämt.

Genus och kön kan alltså vara närvarande på olika sätt under
forskningsprocessens gång – ibland till synes inte alls, ibland mer
märkbart. Genusaspekten uppträder inte alltid på egen hand, utan
också tillsammans med andra aspekter som ålder, erfarenhet,
professionell eller hierarkisk position.
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Kön som explicit innehåll i intervjuerna

En farhåga som ibland diskuteras är att forskare kan bli delaktiga i
(åter)skapandet av könsskillnader och könsliga kategorier. Genom
att ställa frågor om kvinnors respektive mäns ledarskap skapas
eventuellt en förväntning hos intervjupersonerna om att det ska
finnas en skillnad mellan de två gruppernas ledarskap (jfr Davies &
Esseveld, 1989; Martinsson, 1996).

Att vara medveten om risken med att utgå från kategorierna kvinnor
och män är dock inte detsamma som att hävda att dessa kategorier inte
skulle finnas i någon mening. Tvärtom är dessa könsliga kategorier
oerhört närvarande i vårt sätt att förstå oss själva och andra och det är
viktigt att lyfta fram betydelsen av dem. (Martinsson, 1996, s 212)

Med hjälp av intervjuer finns det en möjlighet att studera hur män-
niskor själva, och i egenskap av ledare – för det är i det samman-
hanget som de intervjuats, använder kön för att tolka och förstå de
organisatoriska processerna och hur dessa konstruktioner bidrar till
att skapa ordning i den organisatoriska kontexten. Som genus-
forskare utgår jag inte från en oföränderlig existens av de två kate-
gorierna kvinna–man vars innehåll kan upptäckas och synliggöras,
utan försöker förstå hur dessa kategorier konstrueras och används
och hur vi alla deltar i skapandet av dem. I detta ligger också en
uppmärksamhet på motsägelsefullheter och överskridanden mellan
de skapade kategorierna (Martinsson, 1996).

Sammanfattning – integrering av teori och
metod
Med utgångspunkt i några av de ställningstaganden som gjordes i
föregående kapitel, utgår jag här från Joan Ackers (1992; 1999)
resonemang om konstruktion av genus i organisationssammanhang
och anpassar dem i relation till avhandlingens syfte. Avsikten är att
integrera de teoretiska resonemangen med tillvägagångssättet vid
insamling, bearbetning och analys av det empiriska materialet.
Resonemanget nedan kan ses som en arbetsmodell med analytiska
ingångar till frågan om hur ledarskap och kön konstrueras i verk-
stadsindustriföretaget.
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1. Könsuppdelning
För att studera organisationens könsstruktur och -fördelning an-
vänds dokument och företagsbeskrivningar. I observationsstudien
analyseras kontexten för en beskrivning av mäns och kvinnors
arbetsområden och arbetsmiljöer i anslutning till de chefer som
observeras; vad är manligt och kvinnligt enligt en sådan analys vad
gäller uppdelningar gällande t ex arbete, beteende och rumsliga
aspekter? Tankesättet används även för att analysera ledarskaps-
aspekter; vad en ledare gör/är och inte gör/är; vad är ledares arbets-
områden, hur är arbetsmiljön och andra rumsliga aspekter utfor-
made?

2. Symboler
Vilka konstruktioner av kön (kvinnligt och manligt) och ledarskap,
var för sig och i relation till varandra, förekommer i intervjuer och
observationer? Vilka föreställningar, symboler och bilder används
för att uttrycka, förklara, bekräfta och motsäga könsuppdelning?
Vilka metaforer används för att beskriva ledarskapet? Hur beskrivs
ledarskap och kön/jämställdhet på policynivå?

3. Interaktioner
Genom observationer och intervjuer erhålles information om inter-
aktioner mellan män och kvinnor, chefer och chefer på olika nivåer
samt chefer och medarbetare. Vilka träffar man, vilka arbetar man
tillsammans med, vilka personer fungerar som stöd osv. I inter-
aktionen visar sig, iscensätts, över- och underordning och skapar
allianser, inkludering och exkludering i relation till ledarskap och
kön. Hur bidrar interaktionerna till en könspräglad organisation?

4. Individers meningsskapande
Den fjärde processen handlar om individers meningsskapande när
de försöker skapa mening och förståelse för organisationens köns-
struktur rörande arbete och möjligheter samt kraven på vad som
anses som lämpligt beteende och attityder för kvinnor och män: de
individuella mentala processer som bidrar till identitetskonstruk-
tionen. I avhandlingen gäller det intervjuernas fokus på ledarskaps-
kompetens, det goda ledarskapet, kvinnors och mäns ledarskap och
de föreställningar som uttrycks i anslutning till dessa områden.
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Arbetsmodellen fokuserar inomorganisatoriska processer på olika
slags analytiska nivåer som beaktar organisations-, interaktions-
respektive individuella dimensioner. Processerna förstås som inter-
agerande i ett samspel, men relationerna kan präglas av såväl
överensstämmelse som variation, paradoxer, obalanser osv.

Utöver de processer som beskrivits ovan vill jag tydliggöra
kontextdimensionen eftersom jag menar att den kontext som ramar
in processerna är betydelsefull för hur ledarskap och kön görs.
Kontext förstås här i termer av organisationsstruktur, verksamheten
och dess lokalisering, fysisk arbetsmiljö, artefakter (produkter och
produktion) och företagsinterna värderingar (policydokument).
Flera av dessa kontextuella faktorer beskrivs ovan inom ramen för
de olika processerna (t ex organisationsstruktur/könsstruktur och
värderingar), medan andra faktorer inte återfinns utan läggs till i en
beskrivning av den organisatoriska kontexten.

Ytterligare en utgångspunkt för arbetsmodellen är att konstruk-
tionen av ledarskap och kön sker i interaktion mellan individ,
organisation och samhälle. De lokala konstruktionerna av ledarskap
och kön som förekommer i organisationerna påverkas av mer
globala konstruktioner, dvs det som konstrueras i ett organisatoriskt
sammanhang konstrueras samtidigt i relation till hur dessa före-
teelser konstrueras i vårt samhälle. Teori om genusordning, t ex
genussystemet (Hirdman, 1990), används därför också som analys-
raster på organisationsnivån och fungerar som ett komplement till
Ackers modell.

Varje enskild individ i organisationen deltar i en rad andra sam-
manhang än de som relateras till organisationen; i familj, fritids-
intressen m m. Dessa sammanhang kan vara mer eller mindre när-
varande även i organisationssammanhang, på arbetsplatsen. Indivi-
den ses här som ett aktivt konstruerande subjekt – som också på-
verkas av och samspelar med omvärlden. Vi formar och formas.

Det kan också påpekas att arbetsmodellen är processuell till sin
karaktär, men i avhandlingen har nedslag gjorts vid olika tid-
punkter.
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4. Verkstadsindustriföretagets och
ledarnas kontext och bakgrund

I kapitlet beskrivs fallföretagets och ledarnas kontext och bak-
grund. Kontextbeskrivningen innehåller en kort karaktäristik av den
ort där företaget är förlagt, företagets historik och geografiska
planering, samt inomorganisatoriska beskrivningar som berör orga-
nisation, ledningsstruktur, verksamhet samt vissa policydokument
som är centrala för studien.43 Som en del av kontexten beskrivs
också ledarnas direkta arbetsmiljö samt artefakter i termer av
produkt och teknik. De ledare som ingår i studien beskrivs med
avseende på ålder, anställningstid, hemförhållanden samt ledar-
karriärer.44

Verkstadsindustriföretagets lokalisering
Företaget ligger i tätorten i en sydsvensk kommun med drygt
20 000 invånare. Kommunen är en gammal bruksort med relativt
omfattande industriverksamhet, med bland annat tre större industri-

                                                  
43 Beskrivningen baseras på olika typer av material. Beskrivningen av orten base-
ras på information från den aktuella kommunens hemsida samt Nationalencyklo-
pedin (www.ne.se). Beskrivningen av fallföretaget härrör bland annat från in-
formation som inhämtades i samband med den förstudie som genomfördes 1998,
vilken resulterade i en projektansökan till NUTEK (Ellström m fl, 1999). Mate-
rialet om företaget baseras således på information via intervjuer, officiella
beskrivningar av verksamheterna samt information från företagets hemsida (se
även Kock, 2002). Officiell information om företaget har inhämtats fram till
2003. Till denna beskrivning har även använts iakttagelser som gjorts under
observationerna.
44 Här baseras beskrivningen på intervju- samt observationsmaterial som samlats
in i studien.
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företag, där det studerade företaget utgör ett. I kommunen står
industrin för 47 % av alla arbetstillfällen mot 20 % i hela landet.

Utbildningsnivån i kommunen skiljer sig från länets samt
rikets; det är relativt sett färre som har eftergymnasial utbildning i
denna kommun vid jämförelse med läns- respektive riksnivå45.

Företagets geografi
Företagsområdet har en relativt omfattande yta och innefattar ett
huvudkontor för tjänstemännen, en anrik gammal byggnad där
högsta ledningen är placerad samt flera fabriksbyggnader. På
företagets område finns även ett industrigymnasium som företaget
är huvudman för. Beläget en bit från fabriksområdet finns ett
anläggningsområde där produkterna provkörs.

Det finns flera entréer till företaget. Den anrika byggnad där
högsta ledningen är placerad ligger i en till företagsområdet
anslutande park, vilken är fullt tillgänglig för allmänheten och där
anordnas t ex konserter sommartid. Parkområdet omsluts av vägar,
och i nära anslutning ligger huvudkontor samt det inhägnade
fabriksområdet. Huvudkontorets entré/reception bemannas av per-
sonal från ett vaktbolag, och för att komma in i huvudkontoret
krävs anmälan samt besökskort för besökare. Till fabriksområdet
finns bland annat en port eller grind, där det också sitter personal
från ett vaktbolag, som måste passeras för inträde till fabriks-
området. De anställda har passerkort som ger dem tillträde till
företagsområdet.

Verkstadsindustriföretagets verksamhet
Företaget tillverkar komplexa industriprodukter och i verksamheten
ingår utvecklings- och konstruktionsarbete, tillverkning, service/
underhåll samt försäljning och marknadsföring av företagets pro-
dukter. Produkten har en livslängd på ca 50 år, vilket resulterar i en
mycket lång eftermarknad, med krav på att kunna tillhandahålla
reservdelar och service. Tillverkningen på företaget kan beskrivas

                                                  
45 I kommunen har 17 % av männen respektive 21 % av kvinnorna eftergymna-
sial utbildning. Motsvarande siffror för länet är 26 % av männen respektive 28 %
av kvinnorna, i riket 26 % respektive 30 %.



4. Kontext och bakgrund

85

som enstyckstillverkning, vilket innebär att detaljerna tillverkas
utan några serie- eller volymfördelar. De detaljer som bearbetas
kan ha ett värde på upp till miljontals kronor, vilket ställer stora
krav på operatörerna att göra rätt första gången så att inte stora
värden går till spillo. Som en följd av den relativt komplicerade och
kunskapsintensiva tillverkningen tar det många år innan en operatör
är tillräckligt upplärd.

Konkurrensen inom det marknadssegment som företaget verkar
inom beskrivs som relativt hård med ett antal starka konkurrenter i
USA, Tyskland och Japan.

Företaget har en lång historia på orten då det funnits där sedan
början av 1900-talet. Under företagets historia har ägarförhållan-
dena förändrats ett flertal gånger. Under perioden 1999–2003 har
företaget påverkats av flera företagsfusioner och bytt koncerntill-
hörig het två gånger; bland annat ägde en förändring i ägarförhål-
lande rum år 2000, mellan intervju- respektive observationsstudien.

Företaget har ca 2 000 anställda på orten, varav drygt 500 inom
produktionen. Merparten av personalen är män; totalt 83 % män
och 17 % kvinnor. Inom produktionen utgör kvinnorna 5 % av per-
sonalen, inom tjänstemannasektorn 21 % av personalen. 92 % av
chefsposterna (totalt 179 st) innehas av män. (Företagsintern infor-
mation 2001/2002).

Företaget tillämpar olika typer av skiftgång för produktions-
personalen/operatörerna. Viss personal arbetar ständig natt, medan
andra alternerar mellan förmiddags- respektive eftermiddagsskift.
Chefer och övriga tjänstemän arbetar kontorstid.

Den studerade enhetens organisation
I företaget anges ledningsnivå med bokstavskombinationer. Högsta
ledningen har en bokstav (t ex A), nästa nivå två bokstäver (t ex
AB) osv, där den första bokstaven indikerar segment/division inom
företaget. I den ledningshierarki som fokuseras i denna studie, in-
går nivåerna två till och med fyra bokstäver: produktionschef,
mellanchefer/avdelningschefer samt arbetsområdeschefer (s k AO-
chefer, motsvarande arbetsledare eller första linjens chefer)46.

                                                  
46 Det är inte självklart hur dessa ledningsnivåer ska karaktäriseras; vad är en
mellanchef t ex? (Se Richard, 1997; Sundin, 1997). Jag har valt att benämna
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Samtliga chefer inom den till studien avgränsade chefshierarkin
är geografiskt placerade i anslutning till produktionsenhetens loka-
ler i verkstadsbyggnaden. Chefen med motsvarande A-nivån är
rumsligt placerad i den anrika byggnaden tillsammans med före-
tagets övriga chefer på den ledningsnivån.

I den studerade chefshierarkin innehar alltså produktionschefen
den högsta positionen, sex chefer finns på mellanchefsnivå och det
finns 16 AO-chefer. Tre av mellancheferna har AO-chefer som per-
sonal, men dock olika många; vid tidpunkten för observations-
studien två, fem respektive nio AO-chefer. Stabsnivån är placerad i
anslutning till den högste chefen och består av en sekreterare (kvin-
na) samt ekonom (man).

Totalt finns alltså i studerad chefshierarki 23 chefer, varav 22 är
män. Den högste chefen inom enheten har kring sig format en
ledningsgrupp bestående av de sex mellancheferna samt stabsper-
sonalen, inklusive en kvinnlig personaladministratör som formellt
hör till företagets personalenhet. Ledningsgruppen består därför av
tio personer; sju män (chefer) och tre kvinnor (en chef, två admi-
nistratörer).

                                                                                                                  
nivåerna högsta ledningen (A), högre chef (AB, dvs produktionschefen), mel-
lanchefer (ABC) samt den företagsinterna benämningen AO-chefer för första lin-
jens chefer (ABCD). Som framgår av organisationsschemat har inte alltid de jag
benämner mellanchefer andra chefer som underställd personal. Här har jag låtit
företagets bokstavsbenämningar styra min benämning.
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Organisatoriskt förändringsarbete
Sedan 1980-talet har företaget genomfört flera olika satsningar på
arbetsorganisatorisk förändring. Under 1990-talet betonades i ett
förändringsprojekt bland annat betydelsen av en lärande organisa-
tion med hörnstenarna lagarbete, ständig förbättring, kompetens-
utveckling och tillvaratagande av medarbetarnas kunskap. I den
nya arbetsorganisationen skulle, enligt företaget, komponenterna i
högre grad än tidigare tillverkas från råämne till färdig produkt
inom en rumsligt och organisatoriskt sammanhållen flödesgrupp.
Dessa grupper skulle präglas av målstyrning och aktivt förbätt-
ringsarbete. Vidare skulle även vissa administrativa uppgifter, så-
som produktionsberedning, föras ut i grupperna.

Huvudmålet med förändringsprojektet angavs vara att gå från
en funktionellt organiserad verkstad, till en mer flödesorienterad
produktion, baserad på en arbetsorganisation med flödesgrupper.
Förändringsprojektet avslutades 1997 och innebar omfattande in-
vesteringar i maskiner och produktionsteknisk utrustning i storleks-
ordningen 400 miljoner kronor, en renovering och omstrukturering
av verkstadslokalen samt organisering av operatörerna i ett 25-tal
flödesgrupper. I flödesgrupperna varierade antalet operatörer från 8
till 30 operatörer (Kock, 2002).

Det fortsatta utvecklings- och förändringsarbetet på verkstads-
företaget innefattar bland annat att man från 1999 ökade sina
ansträngningar att skapa en organisation med starkt kundfokus,
processorientering och en betoning av ökad flexibilitet, både vad
avser volymer och de olika produkter som tillverkas. Denna föränd-
ring innebär en organisering i två huvudflöden, där en uttalad
strävan är att låta organisations- och styrprinciper utformas utifrån
ett flödesperspektiv på produktionen, snarare än ett funktions-
perspektiv.

Officiella ståndpunkter om arbete, ledarskap
och jämställdhet
Olika typer av policydokument och officiellt uttalade värderingar
kring ett antal områden kommer att redovisas nedan. Företagets
samtliga policydokument kommer inte att beröras, däremot tre om-
råden som har betydelse för den här avhandlingen; företagets
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gemensamma grundläggande värderingar, ledarskapspolicy samt
synen på jämställdhet.

Gemensamma grundläggande värderingar
I företaget finns något som benämns ”Gemensamma grundläg-
gande värderingar” och dessa anges som ”basen för vår verksam-
het”. Värderingarna finns formulerade i ett litet häfte i fickformat
och presenterades under våren 2000 – delvis som en konsekvens av
de förändringar i ägarförhållanden som ägt rum och det behov av
att stärka företagets gemensamma identitet som då upplevdes
finnas.

De grundläggande värderingarna berör sex olika områden: egen
utveckling, ärlighet och moral, öppen inställning, respektera och ha
förtroende, brett miljöansvar samt rätt balans i livet. Egen utveck-
ling handlar om att företagets utveckling är beroende av indivi-
dernas utveckling, att alla kan bidra till varandras utveckling, att
utveckla lärandets spiral (planera innan genomförande samt avsätta
tid till reflektion), och att det är individen i samarbete med chefen
som ska ta ansvar för individens utveckling. På temat ärlighet och
moral anges att värderingarna ska gälla på alla nivåer, att vara lojal
med de beslut som tas, att regler och rutiner ska följas och att alla
kan bidra till förbättring och vidareutveckling. Att ha en öppen
inställning beskrivs som att en organisations utveckling är bero-
ende av att kommunikationen är öppen, konstruktiv och direkt och
att var och en vill ta emot och ge hjälp. I denna värdering ingår
också att vara öppen för förändringar och vara villig att ge dem en
chans. Respektera och ha förtroende beskrivs så här:

Vi respekterar alla individer och deras åsikter, oavsett nationalitet,
position, religion, kön och ålder.

Det poängteras att man ska respektera varandras kunnande och lita
på varandra och att man ger varandra de bästa förutsättningarna för
att göra ett bra jobb. Det ingår även att respektera andras tid.
Grundvärderingen brett miljöansvar innefattar hänsyn till naturen i
tillverkningsprocess och produkter, en bra arbetsmiljö och bra
arbetsklimat. Den sista värderingen, rätt balans i livet, beskrivs så
här:
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För att vi ska känna arbetsglädje och göra ett bra jobb, behöver vi ha
balans mellan de tre dimensionerna jag – familj/fritid – arbete. Var
och en har ansvar för sin egen framtid, men vi kan tillsammans bidra
till att skapa förutsättningarna. Med medarbetare som har balans i livet
och är starka i sina roller utvecklas även företaget.

Ledarskapspolicy
Förändringsprojektet som beskrevs ovan hade sin tonvikt på teknik
och inte på ledarskapsfrågor. Förbättringsarbetet inriktades dock
även på att stärka den position som första linjens chefer hade, med
målet att förändra organisationsstrukturen till en plattare organisa-
tion. Med hjälp av medel från ”Förnyelsefonden” startades mot
bakgrund av detta ett chefsutvecklingsprogram, med syfte att skapa
en ny arbetsledarroll. Avsikten var att förändra arbetsområdes-
chefernas (AO-chefernas) inriktning genom en ökad betoning på
personalutveckling. Hälften av arbetsområdeschefernas arbetstid
skulle läggas på personalutveckling, 40 % på styrning och ekonomi
och resterande 10 % på att arbeta med teknik. Här introducerades
också idéer om att en ledares viktigaste meriter inte nödvändigtvis
behövde vara lång erfarenhet och hög teknisk kompetens, utan att
ledaren hade en inriktning på ”understöd och utveckling av
människor och verksamhet” (internt företagsdokument, citerat i
Kock, 2002, s 95).

I samband med lanseringen av de gemensamma grundläggande
värderingarna formulerades även åtta stycken ledstjärnor som
sedan år 2000 utgör en officiell hållning till hur ledarskapet ska
bedrivas. Ledstjärnorna är självinsikt, prestigelöshet, mod, ledande,
kommunicera, utveckla förmågor, bry sig om sina medarbetare
samt vi måste inte kunna allting själva. Att ha självinsikt innebär
enligt policydokumentet att veta vem jag är och hur mitt beteende
påverkar andra. Prestigelöshet handlar om att inte behöva hävda sig
själv eller sin position, medan mod består i att vara ärlig mot sig
själv och andra och stå för det man tror på. Att vara ledande inne-
bär enligt ledstjärnorna att ha en vision för sin verksamhet, sätta
mål för att nå visionen, styra mot målen genom handlingsplaner
och uppföljning, delegera samt skapa teamarbete och samarbete
bland medarbetare. Att kommunicera innebär enligt företaget att
lyssna aktivt, dela information med medarbetare och uppmuntra
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dem att dela information med varandra, samt att ge uppriktig åter-
koppling. Att utveckla förmågor innebär att skapa ett arbetsklimat
där initiativ uppmuntras och idéer tas tillvara, att ta tillvara med-
arbetarnas kunskaper, att uppmuntra kontinuerligt lärande, samt att
skapa förutsättningar för medarbetarna att utvecklas, inte bara för
den egna enhetens behov utan också för andra uppgifter inom före-
taget. Att bry sig om beskrivs som att skapa personliga relationer
till sina medarbetare, bry sig om dem socialt och inte bara jobb-
mässigt, samt att skapa känslan av det lilla företaget i det stora. Att
ledarna inte måste kunna allting själva innebär att de ska skapa
nätverk inom och utom företaget och uppmuntra sina medarbetare
att göra detsamma, för att lära och inspireras av andra.

Karriärvägar och ledarutveckling
Inom verkstadsföretaget finns tre alternativa sätt att göra karriär:
som chef, specialist eller projektledare. Chefskarriären understöds
av olika typer av interna program. I företaget finns ett program som
syftar till att plocka fram talanger och riktar sig till personer som
företaget ser som tänkbara för en ledarkarriär. I företaget finns
dessutom ett generellt ledarutvecklingsprogram. Detta genomfördes
med start 2000/2001. Programmet riktade sig till alla befintliga
chefer, på samtliga nivåer. Under observationsstudien förekom
mycket uppmärksamhet på programmet. Detta bestod av ett antal
schemalagda dagar där deltagarna kom från olika delar av före-
taget. Sammansättningen byggde på att ingen deltagare skulle delta
i utbildningsdagar tillsammans med sin egen chef – alla deltagare
skulle kunna delta s a s utan att befinna sig i beroendeställning till
någon. Efter utbildningsdagarna vidtog en period av nätverksträffar
där ett antal chefer skulle träffas och diskutera för dem relevanta
frågor. Detta nätverksarbete verkar ha fungerat på varierande sätt;
vissa berättar om att nätverken runnit ut i sanden med förklaringen
att det inte var något ”naturligt” nätverk sammansatt efter nätverks-
medlemmarnas reella behov, utan snarare sammansatt efter en for-
mell kursordning. Andra nätverk har varit mer verksamma.
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Jämställdhet

Företagets officiella hållning i jämställdhetsfrågor tycks ha blivit
mer aktiv samt tydligare uttalad sedan studien inleddes 1999. I bör-
jan av 2000-talet belönades företaget med ett jämställdhetspris, ut-
färdat av länsstyrelsen, med motiveringen:

Företaget belönades för ett gediget och ärligt samt envist jämställd-
hetsarbete. Här är jämställdhetsplanen ett levande och aktivt redskap
som ytterst handlar om bättre lönsamhet och högre tillväxt. Företaget
har i sin jämställdhetsplan arbetat konkret och handfast med alla de
frågor som arbetsplatsen förväntas ägna sig åt i sitt jämställdhets-
arbete. Företaget arbetar för att få en arbetsmiljö som skall vara bra för
både kvinnor och män. Det innebär i praktiken att krav ställs på att
välfungerande verktyg och passande kläder skall finnas för både kvin-
nor och män. Företaget har som mål att det skall finnas lika många
kvinnor i chefsposition som det finns kvinnor anställda i företaget.
Företaget vill att kvinnor och män som blir föräldrar skall kunna
förena föräldraskap och yrkesverksamhet på ett bra sätt. Företaget
erbjuder sedan den 1/1 1999 80 % föräldrapenning oavsett inkomst
vid ledighet mer än 20 kalenderdagar och längst till dess barnet är 1,5
år – detta bl.a. för att få fler män att ta pappaledigt. Företaget arbetar
aktivt med kartläggning och analys av löneskillnader och tar varje år
tag i de eventuella löneskillnader som förekommer och som endast
kan förklaras med att könet har haft en negativ betydelse. Företaget
arbetar redan idag till stor del i enlighet med de förändringar som
arbetats in i Jämställdhetslagen och som kommer att gälla fr.o.m. den
1 januari 2001. (Länsstyrelsens hemsida)

Säkerhetschefen (en man) på företaget är självvalt ansvarig för
jämställdhetsfrågor på motsvarande halvtidstjänstgöring och på
företaget drivs jämställdhetsfrågorna av en partssammansatt Jäm-
ställdhetsgrupp. I företagets jämställdhetsplan för år 2002 står att
det formulerats mål inom fem områden och åtgärder som ska
genomföras under 2002 för att nå dessa mål. Enligt dokumentet är
strävan att åtgärderna ska vara konkreta, realistiska och mätbara,
samt möjliga att följas upp under året och redovisas i nästa års
utgåva av handlingsplanen.

De områden samt mål för respektive område som anges i jäm-
ställdhetsplanen är:
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1. Arbetsmiljö.

Mål:

• Arbetsmiljön ska lämpa sig för både kvinnor och män.

2. Karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Mål:

• Eftersträva en jämnare könsfördelning i alla arbetsgrupper.

• Andelen kvinnor som är chefer skall vara lika stor som andelen kvinnor

på företaget.

• Senast är 2004 skall det finnas en kvinna som är affärsområdeschef.

• Senast är 2004 skall det finnas två kvinnor som områdeschefer i verk-

staden.

•  Uppfyllandet av de individuella kompetensutvecklingsplanerna skall

vara lika för kvinnor och män.

•  Företaget skall arbeta aktivt i skolor för att skapa intresse för industri,

teknik och naturvetenskap i syfte att ge en positiv bild av industrin som

arbetsplats för både kvinnor och män.

3. Förena förvärvsarbete och föräldraskap.

Mål:

• Underlätta för både kvinnor och män att förena föräldraskap och yrkes-

verksamhet.

• Alla småbarnsföräldrar, även chefer, har rätt att arbeta deltid.

4. Löner.

Mål:

• Det skall inte finnas skillnad i lön och löneutveckling beroende på kön.

5. Sexuella trakasserier.

Mål:

• Ingen medarbetare skall utsättas för sexuella trakasserier.

(Företagets jämställdhetsplan 2002)

I anslutning till respektive område anges konkreta åtgärder för att
bidra till måluppfyllelse samt vem som är ansvarig för bevakning
respektive vem som är ansvarig för genomförande/implementering.
Åtgärderna varierar från en till tolv stycken .

Drygt ett år efter företagets jämställdhetspris skriver företagets
VD tillsammans med jämställdhetsdirektören vid länsstyrelsen en
debattartikel under rubriken ”Det är en myt att kvinnor inte vill bli
chefer” i en ortstidning i det aktuella länet. Den gemensamma
inställning som redovisas i artikeln är att högskola och näringsliv
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har ett gemensamt ansvar att ta vara på kvinnors kompetens fullt ut.
Den senare delen av artikeln lyder så här:

Företaget är inte något föredöme vare sig när det gäller antalet kvinnor
i styrelsen eller på höga chefsposter. Däremot pågår här sedan några år
tillbaka ett systematiskt arbete i syfte att förändra den rådande situa-
tionen och därför finns det en uttalad viljeinriktning och en tydlig mål-
sättning både när det handlar om att anställa fler kvinnor (bredda
basen!) och att satsa på kvinnor som vill ha mer ansvar och större
befogenheter (toppa laget!). Samtidigt pågår ett kontinuerligt samtal
inom företaget – på alla nivåer – i syfte att underlätta för både män
och kvinnor i föräldrarollen. Dessa satsningar kommer att visa sig
riktiga och kommer att leda till förändring – även om det är segt och
tar tid! Jämställdhetsarbete är ett förändringsarbete. Att förändra nor-
mer och värderingar är en mödosam process. Ledningen har därför det
yttersta ansvaret och skall se till att arbetet kopplas till och samordnas
med företagets övergripande policy och affärsstrategi, internt och
externt och på alla nivåer. Men för att uppnå goda resultat krävs ett
lagarbete. Alla led måste förstå att det är dags att handla istället för att
bara nicka och hålla med. Kvinnor har utbildning, erfarenhet och kom-
petens – och kvinnor vill. Mer behöver inte sägas!

Ledarnas bakgrund
Som framgått i det tidigare metodkapitlet ingår 14 ledare i intervju-
studien och i observationsstudien fem ledare. I observationsstudien
observerades fyra ledare som också intervjuades under intervju-
studien, medan en ledare (mellanchef 2) var ”nytillkommen”. En
kvinna ingår i studien. Den yngsta ledaren är 24 år, den äldste 55
år. Gruppen är relativt homogen åldersmässigt; elva personer befin-
ner sig i åldrarna 44–55 år. Anställningstiden varierar mellan två
och 33 år, med en medelanställningstid om drygt 21 år47.

En ”typisk” AO-chef i den här gruppen är en man, runt 50 år
med lång arbetslivserfarenhet i företaget. Oftast har han arbetat
inom det område som han sedan får arbetsledande ansvar för.
Något de flesta har gemensamt är att de blivit tillfrågade om att bli
chefer. Sju av de tio AO-cheferna beskriver t ex denna situation.
Det här beskrivs i odramatiska ordalag, exempelvis så här:

                                                  
47 Exkluderas de tre personer som har en anställningstid på 2–3,5 år ökas medel-
anställningstiden till 26 år.
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Jag har jobbat med (produkten) många år tillbaka. Det var det jag
började med ett antal år och sedan så växte väl det här fram här då att
man helt enkelt frågade om jag hade lust att känna mig för, ja helt
enkelt börja som /…/ förman hette det ju på den tiden. (AO-chef 4)

Vår förman på den tiden ville ha en ny arbetsuppgift och då tyckte
man att jag skulle kunna vara lämplig för det här jobbet och då blev
jag erbjuden att ta det här och då gjorde jag det. (AO-chef 1)

En av AO-cheferna beskriver det hela med delvis andra ord, att det
finns en förklaring till varför flera tillfrågas om de vill bli chefer :

Nej, produktionsfolk och metallarbetare de söker ju inte, dom får man
ju fråga om de vill göra något annat, vi har ju inte den bakgrunden så
vi söker ju inte så ofta, vi tror ju inte att vi kan annat än det vi gör just
där vi står den dagen. (AO-chef 5)

Generellt i intervjuerna beskrivs det ganska diffust vem eller vilka
som konkret uppmuntrar eller uppmanar personerna att söka sig till
chefstjänster; det formuleras som att ”man frågade”, ”jag blev till-
frågad”.

Många AO-chefer har också varit fackligt aktiva, och relaterar
ibland till detta som en av anledningarna till att de blir tillfrågade
om arbetsledande tjänst:

… dels så innebär ju fackligt arbete att man deltar inte bara som part i
den här rent fackliga processen mot arbetsgivare utan det innebär ju
också att man deltar en hel del i tvärsammansatta projekt, som repre-
sentant för arbetstagarna då, så att man skapar, dels skapar man sig
själv en väldig kontaktyta i företaget och dels så är det väl så att
befattningshavare i företaget får upp ögonen för en, man syns då.
(AO-chef 7)

Ett par AO-chefer beskriver dock sin första anställning som chef
mer som ett aktivt sökande från deras sida, utan att det föregått av
uppmuntran från företagets sida.

När det gäller de tre mellancheferna har även de blivit till-
frågade, eller uppmuntrade att söka sin tjänst som en av mellan-
cheferna uttrycker det. Produktionschefen beskriver att anledningen
till att han idag befinner sig på sin position kan förstås ur två
perspektiv. Det ena perspektivet kallar han det personliga perspek-
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tivet, då han berättar att han haft möjlighet att arbeta med en rad
olika saker inom företaget och att han också varit projektledare för
ett förändringsprojekt (som beskrivs tidigare i kapitlet, s 88) och att
han som en fortsättning på det ville arbeta med att driva verksam-
heten utifrån målsättningarna i projektet. Det andra perspektivet
kallar han företagets, där han beskriver hur han tror att hans kun-
skap om produktionen och att han ser sig som mer inåt- än utåt-
riktad har haft betydelse för att han har den tjänst han har idag.

Ledarnas privatsituation
Av intervjuerna framgår att samtliga chefer lever i heterosexuella
parförhållanden. Vissa svarar relativt kortfattat på intervjufrågor
om familj, medan andra pratar mer om såväl partner som barn.
Frånsett två chefer har alla barn i varierande ålder, från spädbarn
till vuxna och utflyttade barn. Någon berättar även om barnbarn. I
senare avsnitt återkommer jag till att vissa chefer relaterar till sina
fruar i hög utsträckning då intervjusamtalet explicit rör frågor om
kön.

I samband med observationerna blir det tydligare att det finns
en familjeorientering som inte blir uppenbar i samband med ett mer
formellt intervjusamtal. Berättelser om den egna familjen och att
uppmärksamma familjetilldragelser är något som vi får ta del av i
samband med flera av observationsdagarna. Här berättar de ledare
vi följer spontant om sina fruar, barn och i ett fall barnbarn. Vi får
höra om barnens olikheter och intressen och får även inblick i vad
några av ledarnas fruar arbetar med. I samband med att vi deltar i
ett ledningsgruppsmöte, firas att en av de manliga ledarna fått en
son, det första barnet. En vecka efter detta möte deltar vi återigen i
ledningsgruppsmötet och uppvaktningen återgäldas då genom att
ledningsgruppen bjuds på tårta och cigarrer (se mer om lednings-
gruppsmötet i nästa kapitel). I samband med andra möten då AO-
cheferna lyssnar till information från den högre chefen uppmärk-
sammas att en av AO-cheferna fått barn, och denne chef berättar
inför sina kollegor (resten av AO-cheferna, mellancheferna samt
den högste chefen) om dottern.
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Arbetsmiljö
Produktionsenhetens lokaler består av en stor byggnad om ca
20 000 kvadratmeter, där merparten av ytan utgörs av verkstads-
lokalen. Det finns olika ingångar till byggnaden; några ingångar
leder direkt in i verkstaden, medan en ingång, som besökare använ-
der, leder in i en liten vestibul, med kontorslokaler åt två håll (där
bl a produktionschefen, mellancheferna samt stabspersonal och
vissa tjänstemän har sina arbetsplatser) samt verkstadslokalen rakt
fram.

Verkstadslokalen är disponerad i olika områden och produkten
följer ett flöde mellan områdena, genom verkstaden. Områdena av-
delas genom olika gångar där personal och material kan förflyttas.
Det är mycket högt i tak och relativt ljust, med ljusa golv. Olika
områden kan hållas olika rena; längst bort i verkstadslokalen, i bör-
jan av produktflödet, är arbetsmiljön mer påverkad av produktions-
processens inslag av höga temperaturer, höga ljud och nedsmuts-
ning. I slutet av produktflödet, vid monteringen, är arbetsmiljön
ljusare och öppnare.

En aspekt av arbetsmiljön är den könsfördelning som tidigare
berörts. I produktionsenhetens verkstad arbetar få kvinnor, något
som framgår såväl av företagets egen personalstatistik som av erfa-
renheterna från observationsstudien.

De kvinnor som vi vid intervju- och observationsbesök kan få
syn på arbetar med lokalvård för ett externt företag och de bär det
företagets arbetskläder. Det finns också några kvinnliga operatörer
men det visar sig att de kvinnor som finns i verkstaden arbetar
inom det som benämns ”lätta sidan”: t ex verktygsservice och
förråd. En synlig – och också symbolisk – aspekt av att det inte ar-
betar några kvinnor inom flertalet av arbetsområdena i verkstaden,
är att det på samtliga synliga toalettdörrar sitter mässingsskyltar
med symbolen för herrtoalett. Det finns dock damtoaletter i verk-
staden om man vet var man ska leta; en AO-chef visar mig särskilt
att det finns ett par damtoaletter en bit från hans område. Ytter-
ligare ett exempel som kan relateras till könsfördelningen bland
verkstadens personal är att på en av anslagstavlorna i ett av verk-
stadens fika-/lunchrum hänger några vykort med nakna kvinnor.
Ute i verkstaden finns också några planscher och affischer med
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lättklädda kvinnor. Affischerna sitter på undanskymda ställen och
syns inte från de huvudgångar som används för förflyttning i verk-
staden. Motsvarande bilder av män återfinns inte.

Chefernas arbetsmiljö
Den beskrivning som görs här, refererar till de fem observerade
chefernas arbetsmiljö48 – men utgör samtidigt beskrivningar som
ger en karaktäristik av arbetsmiljön för fler chefer än dem som
observerats.

Som kommer att framgå senare i nästa kapitel, rör sig cheferna
geografiskt flera gånger varje dag. Viss del av arbetstiden till-
bringas i verkstaden, viss tid i diverse mötessammanhang och viss
tid vid deras egna arbetsstationer eller kontor. Dessa kontorsutrym-
men varierar något.

Produktionschefens arbetsrum ligger i anslutning till, men ändå
avskilt från, verkstaden. Hans rum ligger längst in i en kontors-
modul, eller kontorsenhet, med dels ett mindre kontorslandskap
med tre arbetsplatser, dels tre kontorsrum. Där finns också kom-
binerad hall, pentry och kopieringsapparatsdel, fikarum samt ett
litet konferensrum. Två av arbetsrummen innehas av mellanchefer,
det tredje rummet är produktionschefens. Det innehåller ett skriv-
bord och ett runt bord med plats för 6–10 personer. Där finns också
en white board och blädderblock vilka oftast innehåller något
skrivet då vi kommer på besök. På väggarna hänger fotografier från
den närliggande parken. I fönstren finns gröna växter och konst-
glas. På anslagstavlan över skrivbordet hänger en bild på ett fot-
bollslag och det så kallade planeringshjulet som beskriver vid vil-
ken tidpunkt under året som vissa händelser inträffar; t ex skydds-
ronder, budgetarbete, personal- och utvecklingssamtal. Direkt utan-
för arbetsrummet sitter produktionschefens sekreterare. Hon har
jobbat tillsammans med produktionschefen ca fyra år, men har en
lång erfarenhet inom företaget, ca 25 år.

Mellanchef 2:s arbetsrum ligger i samma kontorsmodul som
hans chefs, produktionschefens, rum. Rummet är mindre än pro-

                                                  
48 De fem ledare som följdes genom deltagande observation är produktions-
chefen, mellanchef 2 samt AO-chef 4, 5 respektive 6. (Se även kapitel 3 eller
bilaga 2).
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duktionschefens, och inrymmer skrivbord, ett fyrkantigt bord med
fyra stolar samt bokhylla. Det finns fönster som vetter ut, och
övriga tre väggar består till hälften av fönster. Vägg i vägg sitter
den andre mellanchefen, och på andra sidan rummet finns ett uppe-
hållsrum/fikarum.

AO-chef 6 sitter i en kontorsmodul i verkstaden. Modulen är
avdelad med skärmar. Här finns förutom AO-chefens skrivbord,
som ligger längst in/ned i rummet, ytterligare fem stycken arbets-
stationer varav fyra utnyttjas mer permanent av personer som hör
till området medan en arbetsstation är till för operatörerna. AO-chef
6 har foton av barn och barnbarn vid sitt skrivbord. Åt det ena
hållet ser man in i verkstaden, åt det andra hållet kan man se ut,
men precis framför fönstren finns en ställning med material, rör
o dyl, som gör att sikten skyms.

Hans område ligger längst bort räknat från de kontorslokaler
som utnyttjas av hans chef, mellanchef 2, och produktionschefen.
Därför använder han ofta en cykel när han behöver prata med
någon av dessa. Områdets fysiska arbetsmiljö beskriver han själv
som ”tuff” – här är delvis smutsigare än på andra områden i verk-
staden och personalen får t ex ibland arbeta under höga tempera-
turer. Arbetsmiljön är organiserad på så sätt att personalen befinner
sig vid olika mer eller mindre avskärmade arbetsstationer eller bås.

Det kontorsutrymme där AO-chef 5 har sin arbetsplats är även
det placerat i en kontorsmodul i verkstaden. Denna modul är dock
större än den modul där AO-chef 6 sitter. Här finns 11 skrivbords-
platser, och fyra AO-chefer har sina arbetsplatser där. I övrigt finns
där planerare, beredare och programmerare. I modulen finns även
ett litet konferensrum/lunchrum, ett litet pentry och en toalett. På
modulens övervåning finns också kontorsplatser samt ett större
konferensrum/fikarum. Genom fönstren ser man ut i verkstaden åt
båda håll.

Kontoret som disponeras av AO-chef 4 ligger i anslutning till
det område han ansvarar för. Där finns tre skrivbordsplatser, varav
två disponeras av områdets operatörer vid behov. Fönstren vetter
dels ut mot verkstaden, dels ut mot andra kontorsytor. Vid denne
AO-chefs skrivbord hänger på väggen en piska och en morot.
Skrivbordet är välordnat. Vad gäller den fysiska arbetsmiljön, är
den mycket ljusare och öppnare jämfört med de områden som AO-
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chef 5 respektive 6 ansvarar för. AO-chef 4:s närmast överordnade
chef är kollega till mellanchefen 2.

Produkt och teknik
I verkstaden tillverkas olika komponenter till företagets produkt,
och sista ledet i produktionskedjan är monteringen. Då vi under
observationerna går runt i verkstaden och befinner oss vid olika
arbetsområden förevisas komponenter, produkten och ”smarta” tek-
niska lösningar med stolthet – av såväl operatörer, AO-chefer som
av mellanchef 2. När vi t ex genomför deltagande observationer av
AO-chef 4, med ansvar för ett område i slutet av produktionskedjan
där de stora produkterna monteras, visar han en mycket stor entu-
siasm inför produkten. ”Man kan säga att de här produkterna är
mitt liv”, säger han vid vår första gemensamma fikarast. Denne
AO-chef visar gärna på framgångsrika tekniska lösningar, nyheter
och hur produkten fungerar. Engagerat visar han oss med hjälp av
en bild som sitter uppsatt i verkstaden hur produkten fungerar och
vilken effekt den ger (hur mycket ”kräm” man får ut som AO-
chefen säger).

Ut kommer 25 000 hästkrafter, jag brukar fråga killarna hur mycket
hästkrafter deras bil har. När de stolt berättar, brukar jag dra till med
de 25 000 som kommer ut här. (AO-chef 4)

Flera gånger påpekar denne ledare att det är viktigt för honom i
hans roll som chef att ha kunskap om tekniken och i hans fall är det
inget problem, han har alltid varit intresserad av produkten i fråga.

Mellanchef 2 uttrycker vid olika tillfällen hur fascinerande de
tekniska lösningarna i produktionsprocessen kan vara. Vid ett till-
fälle visar han exempelvis det paradoxala i att en maskin med rote-
rande funktion kan framställa en komponent som blir fyrkantig i
sitt utförande.

En av mellancheferna med ansvar för produktutveckling är ock-
så under en period ansvarig för att arbeta fram ett program för en
företagsgemensam utvecklingsdag, där en av grundtankarna var att
erbjuda alla anställda en möjlighet att få inblick i företagets alla
delar och att gå runt på företaget, i kombination med mer föreläs-
ningslika aktiviteter. Då programmet för denna dag diskuteras
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under ett möte där vi deltar som observatörer av mellanchef 2, ger
han ett förslag om att de borde erbjuda en möjlighet att få känna
hur det känns när produkten körs på provanläggningen. Han skulle
vilja att alla får känna hur det känns i kroppen när den stora pro-
dukten ”drar igång” och känna kraften i funktionen. ”Det är banne
mig teknikporr”, konstaterar han nöjt. Bränsleförbrukningen är inte
oansenlig konstaterar han vidare, varför det dock kan vara allt för
kostsamt att erbjuda denna möjlighet för de anställda.

Vissa chefer, men även operatörer, i materialet lyfter alltså fram
produkt och teknik på ett sådant sätt att det framstår som personligt
viktigt för dem.

Sammanfattning
Företaget är lokaliserat till en bruksort (jfr Forsberg, 1997) och har
där en relativt lång historia. Företaget har genomgått en rad föränd-
ringar under den senaste tioårsperioden; arbetsorganisatoriska,
ägarmässiga samt policymässiga. På senare år har företaget t ex
lanserat nya policyvärderingar kring vissa gemensamma grundläg-
gande värderingar, förhållningssätt till ledarskap och jämställdhet.
Samtidigt som dessa förändringar sker, framstår verksamheten och
produkten som relativt stabil till sin karaktär, t ex via aspekter som
produktens livslängd eller många chefers långvariga anställning
inom företaget. Produkten och tekniken lyfts i flera fall i det empi-
riska materialet fram som något inspirerande, intressant och per-
sonligt engagerande för vissa chefer.

Av tradition är majoriteten av företagets personal och chefer
män. Inom produktionsenheten är andelen kvinnliga anställda lägre
än i företaget i övrigt. Denna aspekt framstår tydligt vid observa-
tionerna i arbetsmiljön, där männen dominerar numerärt. Kvinnor
och män arbetar med olika arbetsuppgifter i produktionen. AO-
cheferna har sina arbetsrum i verkstaden och delar ibland kontors-
lokaler med varandra, medan mellanchefer och produktionschef har
enskilda arbetsrum i nära anslutning till (inte i) verkstaden.

Inom den studerade enheten finns tre ledningsnivåer. Chefspos-
terna innehas i 22 av 23 fall av män. Den ”typiske ” AO-chefen är
en man, runt 50 år med lång arbetslivserfarenhet i företaget. Rekry-
teringsvägen beskrivs i många fall som informell, flertalet AO-
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chefer beskriver att de tillfrågats om de vill bli chefer. Samtliga
chefer i undersökningsgruppen lever i heterosexuella parförhål-
landen, och i olika sammanhang under intervjuer och observationer
relaterar cheferna till sina familjer.
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5. Ledarpraktiken

Huvudsyftet med det här kapitlet är att presentera hur ledare i verk-
stadsindustriföretaget beskriver sin praktik respektive vad de gör i
sitt arbete. Det empiriska materialet presenteras i form av olika
tematiska beskrivningar av ledarpraktiken som baseras dels på
intervjuer, dels på en kombination av observationer och de samtal
och intervjuer som genomfördes i anslutning till dessa. Från inter-
vjustudien återges ledarnas svar på frågor om vad de gör under en
arbetsdag och hur arbetstiden ser ut. Från observationsstudien rela-
teras situationer, interaktioner och händelser där de observerade
ledarna agerar och deltar. I framställningen varvas intervju- respek-
tive observationsmaterial. Detta kommenteras i den löpande texten
där det anses nödvändigt av tydlighetsskäl.

Talet om praktiken – hur chefer beskriver sitt
arbete
Det här avsnittet om talet om praktiken baseras på intervjumaterial
och anknyter till frågor om hur cheferna vill beskriva en vanlig
arbetsdag och vilken tidsmässig omfattning deras arbete har.

En vanlig arbetsdag

Innehållsligt kretsar AO-chefernas beskrivningar av arbetet mellan
administrativa göromål som relateras till löner, ekonomi, statistik
och budget; teknikfrågor; hantering av problem som dyker upp i
relation till produktionsprocessen samt personalfrågor. Att ha
kontakt med sina medarbetare lyfts fram som viktigt av flera AO-
chefer. Många AO-chefer berättar att de oftast börjar dagen med en
runda i verkstaden för att få träffa sina ”gubbar”.
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… bland det viktigaste jag känner, det är ju i alla fall att försöka att
börja varje morgon med att vara ute och åtminstone ha hejat på
medarbetarna på morgonen, och det betyder att det kan ta allt från en
halvtimma till en timma. För det är alltid nån som har … Om man har
behov eller tycker det är kul så måste man få chansen att prata av sig
lite. Och det här är ju ett sätt att få känna klimatet redan från början av
dagen. (AO-chef 10)

Vissa AO-chefer väljer att börja så tidigt som klockan sex varje
morgon för att även hinna träffa den personal som arbetar nattskift.
Möten är också något som beskrivs som ett arbetsinnehåll.

Åh Herre Gud. Ja, möten, möten, möten och möten, möten, möten,
möten. /…/ Säkert 80 %. (Mellanchef 3)

Jaaa vi brukar prata om det (skratt) det vet vi inte knappt, men dom
(”en vanlig arbetsdag”) är ju, på sitt sätt ibland när man tänker tillbaka
på veckan så känns det som att dom är väldigt lika, men det klart att
var och en av dom är ganska olika. Ett vanligt förekommande inslag
är att någon gång under dagen så har man ett möte, antingen ett infor-
mationsmöte med våra chefer, informerar oss, eller att jag har ett möte
med något av mina lag och informerar dom, eller något möte som är
sammansatt för något problem, eller för något orderflöde eller någon-
ting sånt. Det är så att mycket av dagarna styrs ju av möten, möten där
man då antingen informerar eller ska lösa problem. Jag vet inte vad
det kan utgöra, men nog är det en tredjedel av min arbetstid det är jag
helt övertygad om. Resten utav arbetstiden den är, dels så strukturerar
jag den själv och så och kanske i ännu större grad än vad jag själv
riktigt inser styrs jag av omgivningen, nämligen det händer saker som
jag på något sätt blir involverad i eller blir tvungen att ta tag i. Det är
nog säkert halva arbetsdagen. Antingen att någon av killarna inte
dyker upp och så är det ett jobb som måste göras och jag måste ta rätt
på killen varför han inte kommer, om han inte har ringt, och den typen
av saker. Det går sönder en maskin och då får vi problem, den måste
lagas, det kanske killarna sköter själva men det är inte alla som gör det
då. Jobben som ligger där kanske måste göras, måste vi ta hjälp med
dom, lägga ut dom på lego eller göra något annat eller den typen av
frågor, eller att någon av grabbarna överhuvudtaget bara har någonting
dom vill ta upp. Och sen har jag ambitionen att gå runt och prata med
alla som finns här varje dag och på 32 man så tar ju det lite tid. Den
ambitionen klarar en inte alltid av, men jag tycker det, jag upplever
det som en väsentlig del av min arbetsdag att varje dag ska jag vara
ute och åtminstone fråga ’hur är det, är det något’. (AO-chef 7)



5. Ledarpraktiken

105

Chefernas berättelser kring vad de gör en vanlig arbetsdag
präglas av beskrivningar av en såväl repetitiv struktur, som en mer
oförutsedd struktur för arbetet. Det repetitiva består i beskrivningar
som går ut på att varje arbetsdag struktureras på likartat sätt (se t ex
ovan citat från AO-chef 7); ankomst till arbetet, en ”runda” i
verkstaden, att ta del av information och meddelanden t ex via mail
och att hantera administrativa ärenden. Återkommande möten, dvs
formella möten som återkommer med viss frekvens, t ex varje eller
varannan vecka, hör också till de mer repetitiva inslagen i beskriv-
ningen. Det framstår som en slags ambition hos flera att arbets-
dagarna ska struktureras på ungefär samma sätt – men samtliga
beskriver hur det händer saker varje dag som sätter planeringen ur
spel. Denna händelsestyrning utgör den mer oförutsedda strukturen
som i de flesta fall framställs som problematisk. En AO-chef menar
dock att han låter sig vara händelsestyrd – det är så hans arbete ser
ut.

Jag kan ha vissa förväntningar på dan så att säga. Jag tittar oftast
igenom almanackan och ser vad jag har inbokat, och försöker att
förutse ungefär vad som ska hända. Sen blir det oftast en helt annan
sak när jag går in genom dörren här. I och med att vi kör dygnet runt
så har det ju hänt mer, alltså jag har ju varit, förhoppningsvis åtmins-
tone hemma en längre tid än jag varit här på ett dygn och verksam-
heten snurrar på i samma takt. Så att när jag kommer varje morgon så
får jag ju vara beredd på det, att det inte är samma verklighet som när
jag gick. Och det gör ju det att åtminstone varannan dag så får jag ju
planera om det första jag gör när jag kommer till jobbet. Och en vanlig
sån arbetsdag, det blir ju en timmes morgonsnack i gruppen. Dels för
att komma igång med grabbarna och kolla hur stämningen är idag och
hela den biten, men sen också för att fiska upp de saker som har hänt,
de eventuella saker som fallit mellan stolarna, om det är maskinunder-
håll eller saker som skulle ha gjorts innan operation utanför vår grupp,
och bitarna är kvar hos oss, den sortens saker. Och det brukar innebära
att jag har med mig en timmes jobb minst in på kontoret då, som jag
får försöka hinna med att göra under förmiddagen. Och det präglar väl
en typisk arbetsdag tycker jag, att det är väldigt händelsestyrt. Och jag
jobbar mycket så också, jag tillåter mig att styras utav händelserna
runt omkring mig. Det skulle man kunna säga kännetecknar en
arbetsdag hos mig då. (AO-chef 9)
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Samme chef säger senare att han börjat fundera över hur han
skulle kunna skapa en mer förutsägbar arbetsdag för att kunna ta
ytterligare steg i sin ledarroll med avsikt att kunna arbeta mer med
strategier och ”riktig utveckling utav min grupp och utav mina
gubbar och så där” (AO-chef 9), som han uttrycker det.

Produktionschefen poängterar i anslutning till det här fråge-
området särskilt sin roll som informationshanterare och kommuni-
katör; att samla och sprida information i kontakt med andra. Att
diskutera och fatta beslut anges också som exempel på arbets-
innehåll:

Sekreteraren och jag träffas varje morgon ungefär en halvtimme eller
trekvart, någonstans fram till … kvart över åtta, då vi går igenom
almanackorna, påskrifter och såna där praktiska saker, tittar över vad
jag ska göra under dagen och så där, så vi har en stund för oss själva
där. Och sedan /…/ så består en del av en genomsnittsdag att på något
sätt få in information av andra vad som händer och en del av genom-
snittsdagen är att förmedla vad som händer till andra, och en del av
dagen är att på något sätt försöka sitta i några forum där man försöker
ta beslut eller ge ett bidrag till den här verksamheten att den rör sig åt
något håll, och dom här två, tre olika liksom det är ju kontakter med
andra, antingen få information, ge information eller få sitta i något
forum som tar beslut eller diskuterar det uppfyller ju nästan hela
dagarna. Sen är det ju så att om man sen behöver göra ett eget tanke-
arbete, eller något eget arbete, så är det ofta utanför ordinarie arbets-
tid, utan att det är helger eller kvällar som man får ta tid att läsa eller
fundera eller göra eget arbete. (Produktionschefen)

Under hösten 1999 då intervjuerna genomfördes återkommer flera
AO-chefer till frågor om personal- och utvecklingssamtal (PU-
samtal) samt lönesättning. Merparten av AO-cheferna tycks
genomföra sina PU-samtal under hösten och en lönerevision är
också aktuell vid detta tillfälle. Dessa teman anges alltså som ett
återkommande innehåll i chefsarbetet, men inte som något som hör
till en ”genomsnittlig”, vanlig, arbetsdag.

Arbetets omfattning
Vid chefernas bedömning av hur de disponerar sin arbetstid,
beskrivs olika slags fördelningar mellan olika slags arbetsinnehåll.
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Då det gäller arbetsdagarnas längd, framkommer att den kan
variera över tid, det finns vissa arbetstoppar som periodvis medför
längre arbetsdagar. En person beskriver att han är den ende som
arbetar åtta timmar varje dag, eftersom han bestämt sig för det:

Jag är nog en av de få som håller åtta timmar … Jag har väl en upp-
fattning om att är man effektiv och engagerad så räcker det med åtta
timmar … Som jag sa tidigare, den tekniska biten berör jag kanske
8–10 %, de områdeschefer som är här 10–12 timmar de har aldrig lärt
sig att släppa det här. (AO-chef 1)

Det finns dock ytterligare en AO-chef som beskriver att han arbetar
mellan åtta och nio timmar. Minst nio till tio timmars arbetsdag, i
något fall även längre än så, verkar annars vara normalt – även om
det inte framställs som en ideal arbetssituation.

Jag jobbar femtio timmar i snitt i veckan … Jag har en målsättning att
jag ska ner till 45 timmar i veckan vid årsskiftet. /…/ annars ska jag
inte jobba med det här jobbet har jag bestämt mig. Man ska inte jobba
femtio timmar i veckan i snitt. /…/ Det sitter lite grann i väggarna i
det här företaget, även om man inte säger det rent ut så är det lite
likhetstecken mellan duktig och mycket närvaro. Jag tror inte att man
blir bra som arbetsledare om man jobbar för mycket. (AO-chef 5)

… jag kommer ju sju på morgonen och kommer hem mellan sex och
sju om kvällen det gör jag väl den här årstiden. När jag bor i sommar-
stugan … då går jag hem tidigare om kvällarna och då ska jag inte
säga att jag är kvar till sju varje dag. På sommarhalvåret … försöker
jag hålla mig härifrån. (AO-chef 6)

Som framgick av citatet från produktionschefen i avsnittet om en
vanlig arbetsdag, förekommer att cheferna tar med sig arbete hem.
AO-cheferna anger att de tar med sig arbete hem då det är dags för
lönerevision, det är ett arbete som de vill ägna sig ostörda åt och
har svårt att kunna ”isolera” sig på sin arbetsplats för att arbeta med
de uppgifter om enskilda personer som lönesättningen innehåller.
Flera berättar dock att de inte vill eller brukar ta med sig arbete
hem. För AO-cheferna framstår det i de flesta fall som något som
de inte gör systematiskt. Att ta med papper e dyl hem, dvs att ta
med sig ”fysiskt arbete” hem, försöker de flesta undvika. Däremot
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beskriver vissa att de kan ha svårt att koppla bort arbetet ”psy-
kiskt”, dvs vissa frågor bearbetas mer eller mindre ofrivilligt när de
kommer hem från arbetet.

Den observerade praktiken
Det här avsnittet består av en beskrivning av intryck från observa-
tionerna, de samtal som fördes under observationsdagarna samt de
mer formella intervjusamtalen som fördes i slutet av observations-
dagarna49.

Produktionschefens praktik
Produktionschefen följs under delar av två arbetsdagar, då olika
typer av möten dominerar. Formella möten som äger rum under
observationsdagarna är exempelvis ledningsgruppsmöte, möte om
förslagsbelöning, avstämningsmöte med sekreteraren, kvalitets-
möte, möte om interninformation via TV-monitorer och informa-
tionsmöte för produktionsenhetens arbetsområdeschefer. Produk-
tionschefen pratar mycket med oss under den tid vi följer honom.
Han frågar oss vad vi tycker om olika saker som handlar om ledar-
rollen, hur man ska skapa bra arbetsklimat i en arbetsgrupp, hur vi
uppfattar stämningen på företaget och om hur vi tycker att vi blivit
bemötta. Jag upplever att han vill ta tillfället i akt att få reflektera
över frågor som han bedömer som viktiga och att det är viktigt för
honom i hans funktion att få möjlighet att reflektera.

Produktionschefen har en ledarfunktion som kräver engage-
mang mot flera organisatoriska nivåer; gentemot högre lednings-
nivåer och stabsfunktioner, liksom gentemot mellanchefer och
arbetsområdeschefer. I sin egen ledningsgrupp vill han forma ett
ledarteam, en grupp som kan agera som en enad ledningsgrupp.
Han framstår som en reflekterande person som har funderingar
kring många av de teman som ingår i funktionen och som han valt
att prioritera, skulle vilja eller inte vill prioritera. Vid flera tillfällen
handlar hans arbete om meningsskapande; att skapa mening kring
olika slags mätetal, att tolka och vidarebefordra information och
signaler från företaget till chefer på lägre nivåer. I vissa situationer,

                                                  
49 Här kan en återblick på organisationsschemat i kapitel 4 rekommenderas.
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t ex då ledningsgruppen träffas, handlar det om att vara en medlare;
att reducera spänningar mellan kollegor där. I andra situationer
handlar det om att fatta beslut, att legitimera beslut, att hålla sig
informerad. Under observationerna framträder framför allt en rela-
tionsinriktad person med helhetsperspektiv på verksamheten. Det
som dominerar våra diskussioner med honom har inte att göra med
produkter eller tekniska spörsmål, det handlar om hur man hanterar
frågor om kompetens, professionella och personliga relationer i en
arbetsgrupp, hur man ska förhålla sig till medarbetare som på ett
eller annat sätt inte vill ställa upp på vissa beslutade arbetssätt osv.
Merparten av den tid vi observerar honom, ägnas åt interaktioner
av olika slag.

I relation till sin sekreterare beskriver sig produktionschefen
som flummig. Sekreteraren beskriver han som mer strukturerad,
sagt som en komplimang till att de kompletterar varandra bra:

Ur observationsdagboken: Kl 10.10. Vi pratar en stund med sekretera-
ren innan produktionschefen kommer tillbaka. De ska ha sitt avstäm-
ningsmöte som de försöker ha varje morgon, går det för många dagar
emellan blir det mycket som ska tas upp. Produktionschefen säger
direkt när han kommer att han ”är väldigt bra omskött, det är lika bra
att säga det på en gång”. Sekreteraren har förberett plastfickor med
ärenden som hon går igenom, ett i taget. Produktionschefens alma-
nacka har hon också med. Produktionschefen får själv föra upp saker i
mappen ”Att göra” som innehåller en rad för ärendet och en ruta för
avbockning. Det är flera ärenden som tas upp; möten, personalläget,
information, post, sammanlagt ca 10 ärenden. Sekreteraren kommen-
terar, då produktionschefen går ut igen, det där med att han känner sig
väl omskött, hon säger att hon inte förstår hur han skulle hinna annars,
att det inte är möjligt för en person att hinna allt det han förutsätts
göra. Hon har jobbat i företaget ungefär 25 år, men tillsammans med
produktionschefen ungefär tre år. Vi funkar bra tillsammans, säger
hon.

Sammanfattningsvis framstår produktionschefen som en ledare som
reflekterar mycket kring sitt och andras ledarskap. Frågor kring hur
man kan etablera väl fungerande ledarteam, hur man kan få med
människor i en utvecklingsprocess, hur man ska få alla att sträva åt
samma håll är frågor som särskilt berörs i samband med våra
besök. Det ideala ledarskapet framställer han i tidigare intervjuer
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som ett som är drivande och strategiskt men även analytiskt och
stödjande.

Mellanchefens praktik

Under två hela arbetsdagar följer vi med mellanchef 2, men liksom
vad gäller produktionschefen, träffar vi denne chef vid flera till-
fällen då vi följer med andra personer. Under de två dagarna före-
kommer flera formella möten, några av dem är möten av återkom-
mande karaktär som äger rum med olika tidsrymd mellan. Ett
sådant möte är ledningsgruppsmötet som äger rum varje fredag, där
produktionschefen samlar sin ledningsgrupp. Där förekommer
information, koordinering och operativa frågor. Mellanchefen kom-
menterar ledningsgruppsmötet som vi deltar i som ovanligt person-
ligt (vilket kommer att beröras senare i kapitlet). Han berättar utan
att gå in på detaljer att det finns personliga spänningar i lednings-
gruppen.

Samma ledningsgrupp samlas för ett annat slags möte, så kallat
ledningsmöte, en hel eftermiddag då vi följer med mellanchefen.
Mötet följer en dagordning där samtliga i ledningsgruppen har an-
svar för att rapportera under olika punkter.

Två olika slags möten som vi deltar i har mellanchefen huvud-
ansvar för; ett möte med hans AO-chefer, där de också fikar
gemensamt – detta äger rum varje fredag förmiddag. Mellanchefen
kommenterar själv att det mötet blev ovanligt operativt inriktat den
gång vi satt med; det brukar vara mer personligt till sin karaktär
men vår medverkan kan ha inverkat på innehållet där. Den andra
typen av möte sker varannan vecka, även då med AO-cheferna.
Detta möte innebär fokus på mer operativa frågor än det veckovisa
mötet och följer en fastställd agenda där frågor behandlas åter-
kommande, t ex personalfrågor, väntetider, resursbehov, ekonomi,
resultatuppföljning, intäktstimmar, produkt, leverans, information
och beslutspunkter.

Andra möten som förekommer under observationsdagarna med
mellanchef 2 handlar om strategisk kompetensförsörjning och där
deltar produktionschefen, ytterligare en mellanchef (teknik) samt
personalhandläggaren. Ett annat möte handlar om personalrockader
tillsammans med ett par AO-chefer samt en mellanchef. En telefon-
förhandling med en person från personalenheten om befattnings-
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värdering förekommer också. Ett möte, där vi inte deltar, är när
mellanchefen diskuterar sin s k 360-gradersanalys50 tillsammans
med sin chef, produktionschefen.

En av dagarna inleds med att mellanchefen går ”en runda i
verkstaden”, vilket han enligt egen utsago brukar göra regelbundet.
Under de arbetsdagar som är aktuella, sker också en rad informella
kontakter och han förbereder sig också vid sin dator inför några av
mötena. Båda de dagar vi följer med mellanchefen äter vi lunch på
ortens golfrestaurang. De personer som följer med är båda gång-
erna produktionschefen, samt två mellanchefer (leverans respektive
teknik).

Till mellanchefen i hans nuvarande position rapporterar nio
AO-chefer (bl a AO-cheferna 5 och 6 vars praktik presenteras i
nästa avsnitt), vilkas chef han alltså är och vilka han träffar kon-
tinuerligt. Av ovan beskrivning framgår att han dels träffar sina
AO-chefer i formellt inplanerade möten, dels genom en rad spon-
tana kontakter. Vissa av AO-cheferna tar oftare aktiv kontakt med
honom än andra. Hans kontaktytor i övrigt består under observa-
tionsdagarna av de andra i ledningsgruppen, dvs den egna chefen
(produktionschefen), de andra mellancheferna och administrativ
personal. Under sina rundor i verkstaden, träffar han också personal
som inte har chefsbefattningar. Eftersom han själv arbetat i verk-
staden känner han många där.

När mellanchefen beskriver sin egen huvuduppgift som ledare,
pratar han om att fungera som coach. Under ett av de möten där vi
deltar pratar han om att motivera personalen, att jobba mot att få
deras engagemang, att få dem att själva vilja. Han vill inte jobba
med beordring som han anser att man gör på andra ställen inom
företaget. När jag i den uppföljande intervjun frågar vad coaching
innebär mer konkret svarar han51:

Ja, vad är det att vara coach? Ja det är ju liksom att entusiasmera
områdescheferna så här och driva sina avdelningar, ganska mycket
självständigt. Inte gå in och styra och peta utan mer att coacha och
försöka, ibland är jag inne och petar lite men inte … mer lite mjukt av

                                                  
50 360-gradersanalysen är en slags utvärdering/test där över- och underordnade
får bedöma chefen enligt ett antal kriterier.
51 Intervjuarens (mina) frågor återges kursivt inom parentes.
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intresse mer. (Vad kan det vara för områden som du vill peta lite på
då?) Ja framförallt då att vi levererar i tid. Och sedan det här med att
man försöker styra dem lite grann mot att ta mer ansvar vad det gäller
ekonomin och så här också. Man skulle kunna styra med hela handen
mer och kräva men jag tror inte på det sättet. Så tror jag att vi har ett
lärande i gruppen också. Där man lär lite av varandra, även om det går
sakta på vissa håll. Det ser jag lite som coaching. Liksom se till att de
har förutsättningar och kör sina avdelningar. Ställa upp som bollplank.
Det är mycket bollande från, ja vissa är mer bollande än andra. Vissa
stämmer av nästan jämt. /…/ Det viktiga är att folk tar beslut och kör.
Liksom … man får inte … ja jag tycker att det är småsaker så här ska
man inte kräva så mycket, det är viktigare att folk får friheten att köra.
Då tror jag att man tar ett större ansvar också. (Men det här med
entusiasmen då, hur försöker du få dem att bli de här entusiastiska
ledarna?) Dels att vi har en bra stämning i gänget liksom, att man ...
och det tycker jag att vi har. I min ledningsgrupp tycker jag att vi har
en jävla härlig stämning. Och liksom lite skojigt och så här. Ibland är
det lite rått så här också men det är lite kul. Jag tror att det är viktigt
liksom att man har en anda. Men det är lite olika. Annars så är det
svårt att säga så här rätt upp och ner hur man, jag famlar ju lite med.
Jag är ju ganska ny som ledare överhuvudtaget då. Jag kör på lite så
får vi se. /…/ Jag tror mycket på att man ska vara sig själv. Och det
försöker jag vara. Har man gått på en kurs så tror jag inte så mycket på
att man ska komma hem och köra ”kittet” alltså. Det blir så jävla fel.
Utan man får ta till sig, man får ta till sig som en erfarenhet och kun-
skap som man sedan tar till i vissa situationer och komma att köra, det
tror jag inte ett dugg på. Det skulle aldrig gå i mitt gäng med mina
garvade gubbar. Nej fy fan, det känner de direkt, det funkar inte. Det
är bara att vara sig själv, det tror jag.

Ett tema som är aktuellt under de dagar vi träffar mellanchefen, är
personalrockader. Det medför att han vid flera tillfällen funderar
kring hur man som ledare kan hantera och parera att å ena sidan
arbeta för att lagkänslan ska vara stark bland de anställda och å
andra sidan kunna använda personalen flexibelt efter de beman-
ningsbehov som uppstår. Hur ska man motivera personal som ingår
i ett starkt och bra team att plötsligt gå över till ett annat område
och fylla upp vakanser eller rycka in då det uppstår problem i ett
annat område än det man själv tillhör?

En annan sak, som han framhåller i sitt ledarskap, är att det är
viktigt med kontakter. Det är viktigt att ha kontakter i ett företag,
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det ger alltid mer information och mer kött på benen kring olika
frågor.

Sammanfattningsvis framstår mellanchefen som en ledare som
både funnit sig tillrätta i sin ledarroll, och som också fortfarande
befinner sig i en etableringsfas. Han betonar coachen som metafor
för det ideala ledarskapet på hans nivå.

AO-chefernas praktik
Under tre hela arbetsdagar följer vi AO-chef 6 och vi genomför
bandade intervjuer vid slutet av samtliga dessa dagar. Varje arbets-
dag som vi besöker hans område, går vi flera gånger om dagen med
honom på ”rundor” i verkstaden. Dessa rundor handlar framför allt
om tekniska spörsmål och förutsättningar som personalen behöver
ha för att genomföra arbetet på ett bra sätt. Det kan t ex handla om
att hitta lösningar på arbetsställningar då en mycket stor produkt-
detalj ska bearbetas, ventilation, tillbehör, problem med den tek-
niska utrustningen m m. Det blir också sammanlagt några timmar
vid skrivbordet då AO-chef 6 förbereder möten, ser över den eko-
nomiska situationen och personalärenden. Då sker också mycket
telefonerande – han ringer själv och får också många påringningar.
Eftersom AO-chef 6 är fackligt aktiv, deltar vi i ett möte där han
representerar sitt fackförbund i ett möte om formulär för personal-
och utvecklingssamtal. I det mötet deltar även en representant för
ett annat fackförbund samt två personer från den centrala personal-
avdelningen.

Det finns brist på rekryteringsunderlag med rätt kompetens för
det område AO-chef 6 ansvarar för. Därför äger ett inplanerat möte
rum med produktionschefen för att diskutera hur man strategiskt
ska kunna få in elever från det näraliggande industrigymnasiet. Ett
annat formellt möte deltar AO-chef 6 i som stöd för en av sina
medarbetare, det handlar om att delta för att legitimera beslut.
Företagets nyupptagna förslagsverksamhet är denne AO-chef invol-
verad i och deltar därför i ett möte om detta. En av eftermiddagarna
håller AO-chef 6 sitt veckovisa informationsmöte med den personal
som då är i tjänst. Många informella kontakter äger rum varje dag.

Vi äter lunch tillsammans med honom under två av de tre
dagarna; han lunchar alltid på företagets lunchrestaurang (i verk-
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staden heter dock lunch middag), tillsammans med ett antal per-
soner han brukar träffa utanför arbetstid för att bl a motionera.

AO-chef 6 har lång erfarenhet som ledare, och tycker att det
förr i verksamheten fanns ett mer distanserat ledarskap. Det var
tidigare större avstånd mellan arbetsledare och medarbetare menar
han. Det var tidigare större fokus på lagar och avtal, medan andra
frågor nu kommit i förgrunden. AO-chef 6 säger att han skulle vilja
göra mycket mer i sin ledarroll, men man hinner inte. Det är mer att
göra idag med större områden: budget, PU-samtal, miljö, arbets-
skador. Eftersom han själv inte har någon egen bakgrund i sitt om-
rådes verksamhet, kanaliseras avancerade tekniska frågor till spe-
cialisten på området. Han kommenterar att han ibland blir trött pga
”tjafs” som kan förekomma i anslutning till chefskapet, t ex löne-
diskussioner. Man lär sig ta kritik i chefsjobbet konstaterar han
också. Utrustningsfrågor är något som upptar mycket tid; att se till
att personalen har rätt förutsättningar och att den utrustning som
behövs finns. Han håller ett informationsmöte för sin personal varje
torsdag. Personalen säger inte mycket i anslutning till dessa möten,
men bidrar till konkreta lösningar om t ex layouter, annars inte
mycket, menar AO-chef 6.

Frågor som aktualiseras då vi observerar denne chef och som vi
pratar en del om har att göra med hur man som ledare kan åstad-
komma lagkänsla bland områdets personal. AO-chef 6 berättar om
att alla inte utnyttjar områdets fikarum utan sitter ute vid sina
arbetsstationer och fikar. Anledningen till detta tycks vara att han
vid några tillfällen sagt till att arbetstiden måste utnyttjas på ett bra
sätt, då fikapauserna tenderade att bli väldigt långa. Det kan också
finnas känslor av orättvisa, t ex i lönesättning, som inte kommer
fram till arbetsledaren men som påverkar möjligheten att arbeta
med att utveckla lagkänsla i området. Alla vill heller inte delta i ett
gemensamt utvecklingsarbete. Som tidigare framgått är kompetens-
försörjning och rekrytering områden som denne AO-chef funderar
mycket på.

Något som AO-chef 6 trycker på, är att det är viktigt att vårda
kontaktnäten i verksamheten; höra av sig till folk och att hålla kon-
takten och utbyta information. Det är viktigt i ledarrollen för att
kunna fungera på ett bra sätt.
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Fritiden är viktig. AO-chef 6 pratar gärna om familj och fritid. I
det pratet förekommer en del könsstereotypa uttalanden som hand-
lar om att det finns en kvinnlig sfär (matlagning och städning) som
han medvetet inte tar del av. Under våra dagar tillsammans med
AO-chef 6 berättar han att är släkt med sin chef, mellanchef 2.

Sammanfattningsvis framstår AO-chef 6 som en ledare med
lång erfarenhet, med viss distans till sina medarbetare även om
mycket omsorg läggs på att skapa förutsättningar, t ex utrustnings-
mässiga, till sina medarbetare. Själv betonar han lyhördhet, för-
måga att se framåt, inte vara rädd för förändringar, god människo-
kännare som ideala ledaregenskaper för hans chefsnivå. Han på-
pekar att man inte längre behöver kunna sitt tekniska yrkesområde
för att fungera som chef.

AO-chef 5 följs under tre hela arbetsdagar, och intervjuas också i
anslutning till dessa dagar. Flera, fem stycken, av de inbokade
möten som äger rum under observationsdagarna med AO-chef 5
handlar om planering. I två möten som hålls på olika dagar deltar
programmerings- och beredningspersonal från denne chefs område
då de går igenom orderläget och hur de ligger till planeringsmäs-
sigt. I ett annat möte deltar områdets planerare och en projekt-
ledare, dvs en person som har ansvar för att en hel produkt leve-
reras till kund, tillsammans med AO-chef 5. Under dessa möten
spelar AO-chef 5 en aktiv och pedagogisk roll genom att han struk-
turerar diskussionen och metodiskt avverkar frågor som ska klaras
ut. I ett fjärde möte deltar nio personer som alla berörs av plane-
ring; två representanter från planeringsenheten, ett par AO-chefer
samt dessas planerare och beredare. Det femte mötet om planering,
berör planeringsprocessen och vad man kan göra för att öka plane-
ringskompetensen och också överbrygga de motsättningar som till
viss del verkar existera mellan den centrala planeringsenheten och
arbetsområdena.

Andra inplanerade möten som äger rum under dagarna består
av en skyddsrond med ett par medarbetarrepresentanter och tre
möten äger rum pga denne AO-chefs fackliga engagemang: ett
möte är ett förberedande möte tillsammans med en kollega från ett
annat fackförbund inför ett möte om ett befattningsvärderingssys-
tem som senare äger rum med en representant från personal-
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enheten, ytterligare ett fack samt representanter från olika enheter i
företaget. Det tredje mötet med facklig anknytning är ett möte med
styrelsen i aktuellt fackförbund.

En av dagarna håller AO-chef 5 i ett lagmöte med delar av sin
personal. Detta möte följer en fast agenda och där deltar ca 15
personer. Utöver dessa formella möten, gör AO-chef 5 flera vändor
eller rundor i verkstaden för att prata med personalen om olika
saker, det handlar om att kolla av läget vid skiftbyte, sjukskriv-
ningar, personalrockader, hur arbetet går osv. AO-chef 5 sitter ock-
så under vissa perioder vid sitt skrivbord för att förbereda möten,
läsa och skicka e-post, telefonera m m.

Två dagar äter vi lunch på företagets restaurang tillsammans
med AO-chef 5. I vanliga fall äter han dock medhavd lunch berättar
han.

Under den period vi besöker AO-chef 5 är en rad frågor som
relateras till planering/koordinering/beläggning aktuella, vilket
framgick ovan. Andra aktuella frågor är personalrockader och miljö
(trucktillstånd och skyddsronder). AO-chef 5 ägnar enligt egen ut-
sago mycket tid till detta, men kommenterar att hans jobb innebär
olika fokus hela tiden; kvalitet, leverans, resultat, personal. I sin
chefsroll menar han att resultat väger tyngre än leverans – det finns
här vissa delvis motstridiga intressen inom organisationen eftersom
leverans fokuseras och betonas på andra organisatoriska nivåer
eller enheter.

AO-chef 5 berättar att han är intresserad av det tekniska, till-
verkningsmetoder osv, men han konstaterar att man kan drunkna i
detaljer. Därför är det viktigt att delvis hålla distansen till tekniska
frågor. Han tycker det är viktigt med en ledning som går före och
visar vägen, tappar ledningen modet kan det kännas hopplöst.

Det är en lättnad att ha gått från 40 till 30 anställda att ha per-
sonalansvar för menar han. Det ger förutsättningar att kunna jobba
med verksamheten och titta framåt på ett strukturerat sätt.

Sammanfattningsvis framstår AO-chef 5 som en ledare som är
lugn och trygg i sitt område och som vid flera tillfällen intar en
pedagogisk roll gentemot sin personal när arbetet ska planeras. Han
framstår som relativt nära sina medarbetare. Själv framhåller han
följande egenskaper för ett gott ledarskap i verksamheten: engage-



5. Ledarpraktiken

117

mang i det han gör och människorna, tydliga mål, ge mycket infor-
mation, frihet under ansvar samt individstyrning.

I samband med tre hela arbetsdagar följer vi AO-chef 4, och
genomför en bandad intervju i anslutning till den andra arbetsdagen
vi följer honom. Några formella möten deltar vi i tillsammans med
honom; inget av dem har han kallat till eller är huvudansvarig för.
Ett möte arrangeras av facket och företagshälsovården och handlar
om miljö- och skyddsrondsinformation. Ett annat möte berör plane-
ring och där träffas fyra personer med olika slags ansvar i plane-
ringsprocessen. Ytterligare ett möte äger rum på huvudkontoret
tillsammans med personal från konstruktion och projektledare då
man hittat eventuella fel på en produkt; det mötet handlar om vad
som ska göras och det blir AO-chef 4 som avgör beslutet. Till-
sammans med alla andra AO-chefer och mellanchefer deltar han i
ett möte som produktionschefen håller i. I övrigt dominerar infor-
mella kontakter; med den egna personalen i samband med att de
söker upp honom vid hans arbetsplats och då AO-chef 4 går sina
vändor i verkstaden. Han bär hela tiden med sig telefon och blir
uppringd och ringer också själv flera gånger. Hans område ligger i
slutet av produktionsflödet, varför han har flera kontakter med
ivriga projektledare som vill få produkterna klara. Varje dag kollar
han av det ekonomiska läget i sin dator och ägnar en del uppmärk-
samhet åt det en av dagarna vi är där, eftersom det är i slutet av
månaden. Även personalens tidsrapportering kontrolleras dagligen.

Arbetsdagarna tillsammans med AO-chef 4 skiljer sig lite från
arbetsdagarna med övriga chefer. Första dagen är mer av studie-
besökskaraktär; AO-chef 4 vill att vi ska få en bra introduktion till
miljön och produkten och visar oss båda delar. Vi står i hög grad i
fokus denna dag. Den sista dagen vi går med honom kommenterar
han själv som en ovanligt lugn dag, denna dag får vi möjlighet att
föra många informativa samtal med honom om hans arbete, men
han berättar också relativt mycket om sina fritidsintressen och sina
barn. Denna dag ägnas också åt ingående tekniska beskrivningar av
olika komponenter i produkten.

En dag äter vi vår medhavda lunch tillsammans med AO-chef 4
i områdets fikarum, övriga två dagar blir vi bjudna på lunch på
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företagets restaurang. Vi äter båda gångerna tillsammans med en av
hans medarbetare.

AO-chef 4 är en person som arbetat länge i företaget och som
känner många. Som framgick ovan har han egen erfarenhet som
montör, och blev sedermera förman, nu AO-chef, för det egna
laget, rekryterad av en auktoritär och färgstark chef.

AO-chef 4 visar ett mycket stort intresse för produkten och har
också en stor teknikfokusering de dagar vi besöker honom – han
kommenterar själv att det är extra mycket fokus på produkten nu
eftersom en ny modell utvecklats och han vill hålla sig informerad
om den. Teknikfokuseringen kommenterar han med att den redu-
cerar stress, eftersom han som chef förväntas kunna svara på frågor
även av teknisk karaktär. Han har överhuvudtaget stort intresse för
produkten.

Ordning och reda och kontroll betonar han som viktigt, det
återkommer i flera situationer; dels ska det vara ordning och reda i
verkstaden, dels ska det vara ordning och reda genom kontroll över
produktion, personal och ekonomi. Han vill även ha koll på tek-
niken vilket nämndes ovan.

Under de dagar vi besöker honom visar han också en stark
relationsinriktning i sitt ledarskap och han är starkt orienterad mot
arbetslaget, där känner han den egna tillhörigheten, och han träffar
alla varje dag och stämmer av. Han betonar allas lika värde, och har
en särskild rekryteringspolicy som går ut på att alla medarbetare
ska vara aktivt involverade i avgörandet om vem som ska rekryte-
ras. Personlighet kan här vara viktigare än kompetens. Han fram-
håller att en positiv grundsyn är viktigt, ledaren måste vara positiv
och inte sprida stress omkring sig. Saker och ting ska vara och
göras så enkelt som möjligt. Det gäller att inte beordra någon att
göra något, istället t ex fråga om hur lång tid något kan tänkas ta.

Sammanfattningsvis framstår AO-chef 4 som en ledare med
stark orientering till det egna områdets medarbetare samtidigt som
det finns en stark fokusering på tekniska frågor och ordning och
reda och kontroll. Förankringen i den egna erfarenheten av områ-
dets uppgift framstår som viktig. Själv betonar han ödmjukhet, att
kunna handskas med människor, att vara rättvis samt att ibland
befinna sig mitt i elden och ibland utanför som goda ledaregen-
skaper.
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Relationsinriktningen i ledarskapet

En aspekt av ledarnas praktik som förtydligas under observa-
tionerna är den starka relationsinriktning som kan noteras hos AO-
cheferna och även andra chefer i verksamheten. AO-cheferna ägnar
å ena sidan mycket tid till att ordna förutsättningar av mer teknisk
karaktär för produktionspersonalen att göra ett bra jobb, men stän-
digt gör de sina rundor i verkstaden för att prata med personalen.
Det handlar enligt dem själva inte enbart om att kolla av hur arbetet
går, utan också för att hålla sig à jour med hur personalen mår, hur
de har det hemma, hur det är med familjen osv. De vet väldigt
mycket om sina ’killar’ både som anställda och som privatpersoner,
och bryr sig om sin personal. Denna relationsinriktning formuleras
inte som en konkret ledningsstrategi under observationerna och
berörs inte heller explicit i de sammanhang vi deltagit i, men det
framkommer på olika sätt att ledarna har ett stort intresse för sin
personal som de månar om. Som kommer att framgå längre fram i
kapitlet, i återgivningen av intervjusvar kring hur en bra ledare ska
vara i verksamheten, framställs inriktningen på personalen som nå-
got viktigt, men under observationerna konkretiseras och gestaltas
samspelet på ett tydligare sätt.

Ledningsgruppsmötet som ledarpraktik
En slags situation som är återkommande är ledningsgruppsmötet
som äger rum varje fredag morgon. Där deltar två chefsnivåer, pro-
duktionschefen och mellancheferna, samt sekreteraren och ekono-
men som utgör stabspersonalen. Till ledningsgruppen kallas även
en personaladministratör som formellt hör till företagets HR-
enhet52. I samband med observationerna av produktionschefen
respektive mellanchef 2 deltar vi i två ledningsgruppsmöten, vilket
också framgår av beskrivningen av dessa chefers arbete ovan. De
två ledningsgruppsmötena tas upp här, då de kan ses som en arena
där ledarskap och kön konstrueras av ledarna.

                                                  
52 Här kan en återblick på organisationsschemat i kapitel 4 rekommenderas igen.
I bilaga 2 finns även viss bakgrundsinformation om några av de personer som
också ingick i intervju-/observationsstudien (produktionschefen, mellanchef 2,
mellanchef 3 samt mellanchef 4), vilket eventuellt kan underlätta läsningen av
avsnittet om ledningsgruppsmötet.



Ledarskap och kön

120

Det första ledningsgruppsmötet har ett innehåll som inlednings-
vis präglas av att en av mellancheferna nyligen fått sitt första barn.
Övriga medlemmar i ledningsgruppen har samlat till en present,
och den ska överlämnas.

Ur observationsdagboken, fredag v 12, strax före kl 8. Vi följer pro-
duktionschefen. Produktionschefen berättar för oss att en person i led-
ningsgruppen fått barn och att han är tacksam över det med tanke på
pensionsfonderna och att de går dåligt. Sekreteraren kommer med en
present med ”bebismönstrat” papper. Produktionschefen ringer sin
chef och berättar att han kommer ca 8.10 eftersom de ska dela ut en
present. Han tar med oss och vi går tvärs över entrén in till den andra
kontorsenheten där kaffeautomaten finns. Produktionschefen välter sin
mugg och det blir skämt om att han gjorde det för att väcka dem som
sitter där. Vid automaten träffar vi mellanchef 4 (planering) och hejar
på henne. Hon vet vilka vi är och varför vi är där. Sekreteraren ställer
fram ett fat med två sorters småkakor på produktionschefens bord. Till
mötet kommer sedan mellanchefen för produktionsutveckling, mellan-
chef 2 (komponenttillverkning), mellanchefen för leverans, controllern
och sist kommer den nyblivna pappan, mellanchefen för teknik53. När
man väntar på honom säger mellanchef 2 att de hört rykten om att det
varit kolik, men bara på dagtid så det borde inte räknas. Ganska direkt
säger produktionschefen några ord och överlämnar paketet, att de vill
gratulera mellanchef teknik och hans sambo till tillökningen och att
han varmt vill uppmuntra till sånt och tittar runt bordet, skämtsamt.
Mellanchef teknik undrar om han ska öppna nu eller sen, och mellan-
chef 2 svarar att han ska öppna nu så klart. I paketet ligger en liten blå
mössa med öron/knutar och en beigevitrandig sparkbyxa med blå
detaljer. ”Jaså jag trodde ni hade fått en pojke” skämtar produktions-
chefen och mellanchef teknik frågar om kläderna ser fjolliga ut. Bebi-
sen är tre veckor, och mellanchef teknik berättar att han är trött men
att bebisen fått medicin mot koliken. Produktionschefen bryter upp
och säger att han måste gå på mötet med sin överordnade chef.

När produktionschefen gått tas flera ärenden upp. Ett har att göra
med tillverkning och risker i en affär med ett annat europeiskt land,
där ett par av mellancheferna för teknik och leverans är mest
aktiva. Mellanchef 4 (planering) gör här någon kommentar om
                                                  
53 De chefer som ingick i intervjustudien har tilldelats nummer (se bilaga 2). De
chefer som förekommer i ledningsgruppen och som inte intervjuats eller varit
huvudföremål för deltagande observationer, benämns med chefsnivå och an-
svarsområde.
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beläggning och att det är viktigt att ta med detta så att det inte
krockar med att man jagar legouppdrag. Sekreteraren delar ut OH-
bilder över utrymningsplaner, som ska distribueras till AO-
cheferna. Det informeras om att TV-monitorer för interninforma-
tion planeras i verkstaden. Det blir också diskussion om att de vill
göra om entrén till verkstaden, att det inte ser bra ut att komma
direkt in mot en avskiljarvägg. Det finns prioriteringar och detta
verkar inte vara högprioriterat av andra på företaget. Det väcker en
viss indignation och någon säger att de väl får fixa det själva. Mötet
övergår härefter till att den kvinnliga mellanchefen (4) tar upp ett
ärende som rör kvaliteten på ett ombyggnadsarbete som gjorts i
anslutning till hennes arbetsstation.

Mellanchef 4 frågar om det kan vara bestickning med i bilden, eller
kan det finnas någon annan förklaring till att den nybyggda toaletten
(ombyggt förråd) uppe hos henne är så dålig? Toalettringen är smutsig
och har färgfläckar, papperskorgen sitter inte på plats och det verkar
vara slarvigt gjort i övrigt. ”Jaså, är det en damtoalett, då får det väl
duga”, säger mellanchef leverans. Någon säger att man får prata med
Fastighet, men sekreteraren säger att sånt här ska de ju egentligen
kolla automatiskt, göra en besiktning. Sekreteraren frågar om det inte
är dags att göra något tillsammans i ledningsgruppen, kanske gå på
museum och sedan gratis buffé på en pub i en närbelägen stad. Det
blir skämt, och allvarliga kommentarer, om det faktum att det är gra-
tis. ”Om man ser till vad andra kostar på sig på det här företaget …”
säger mellanchef 4, men mellanchef 2 kommenterar att man kan göra
desto mer om det är gratis. Mellanchef 2 vill hellre åka gocart, men
mellanchef 4 säger att det är bättre att göra något alla kan vara med på,
med tanke på att en mellanchef som inte är närvarande har dålig rygg.
Man börjar bläddra lite i almanackorna, men kommer överens om att
vänta med att bestämma datum tills alla är med. Mellanchef 4 är den
som går först, hon hälsar trevlig helg när hon går, ingen svarar.

När ledningsgruppsmötet avslutats dröjer flera av cheferna kvar
och småpratar med varandra. De går efter en stund och produk-
tionschefen återkommer kl nio för ett nytt möte.

En vecka senare deltar vi återigen i ledningsgruppsmötet, där
samtliga i ledningsgruppen, utom personaladministratören, deltar.
Mötet inleds med att mellanchef teknik som blev firad under före-
gående veckas möte återgäldar detta.



Ledarskap och kön

122

Ur observationsdagboken, fredag v 13, kl 8.00. Vi följer mellanchef 2.
Mellanchef teknik bjuder på tårta och cigarrer. Produktionschefen och
sekreteraren trixar med en bärbar dator eftersom de vill spela Frank
Sinatra, produktionschefen tycker det hör till när man ska röka cigarr,
men helst ska det vara konjak till. Mellanchef teknik bjuder runt tårta
till alla och lite senare cigarrer – alla tar utom kollegan och jag. Mel-
lanchef leverans säger att han hellre vill ha cigaretter. Flera frågar hur
gammal bebisen är nu, och får svaret att han är fyra veckor. Sekrete-
raren kommenterar att hon glömt ta med sig kvittot på kläderna, det
visade sig att sparkdräkten var på gränsen till för liten, men mössan
passade bra och var nästan lite stor. Mellanchef produktionsutveckling
är på gott humör för han ska gå åka på skidsemester. Han kommente-
rar sitt humörläge med att han känner sig osårbar.

När det formella mötet sedan tar vid, hanteras flera ärenden. Ett har
att göra med problem med produktkomponenter som feltillverkats
flera gånger. Controllern gör en genomgång av det ekonomiska
läget. Produktionschefen berättar om att han varit på möte med
kommunrepresentanter för att diskutera industrigymnasium och de
diskuterar en stund de olika pedagogiska idéer som gäller på det
egna gymnasiet och det kommunala. Det dåliga orderläget kom-
menteras, och det uttrycks förhoppningar om eventuell leverans av
6–10 produkter till ett land.

Under mötet sitter produktionschefen ordentligt nedhasad i
stolen och han säger vid ett tillfälle att någon får säga något posi-
tivt. Ingen har något positivt att komma med utan det blir en stunds
prat om kostnader för internfakturering. Sedan blir det dags att titta
i almanackorna.

De tittar i almanackorna, och det framkommer att produktionschefen
inte kan vara med på mötet om planeringsprocessen. Mellanchef 3
(orderplanering) säger direkt att de då stryker mötet, så han och mel-
lanchef 2 stryker datumen. Mellanchef 4 säger att det inte är bra att
mötet skjuts upp, de hade kommit igång med diskussionen och att det
vore synd att låta tiden gå. Sekreteraren kollar produktionschefens
almanacka och det visar sig att han mycket riktigt inte kan förrän om
närmare en månad. Jag tycker det verkar som om mellanchef 4 är
irriterad, men hon kräver inte att mötet ska genomföras. Mellanchef 3
är helt tyst. Produktionschefen frågar till sist varför mötet ställs in,
beror det på att han inte kan vara med eller att det finns för mycket
annat att göra. Både och, svarar mellanchef 3. Efter en stund säger
mellanchef 2 att de kör mötet ändå, och efter en kommentar från
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produktionschefen blir kontentan att man ska träffas tidigare bestämd
dag. Mot slutet av mötet säger sekreteraren att de ju skulle försöka
hitta ett datum för att göra något tillsammans, men att de får ta det
nästa gång och att de nog får fundera lite mer på det. Under mötet
kommer det upp några kommentarer om att någon inom företaget inte
går genom planeringsavdelningen som de ska, utan går förbi. Mötet
avslutas och männen (utom mellanchef 3) går ut i duggregnet för att
röka cigarr.

Ledningsgruppsmötet som arena54 för konstruktion av
ledarskap och kön
Ledningsgruppsmötet som empiriskt material fungerar dels som en
informationskälla till de innehållsliga frågor som cheferna arbetar
med, dels som en informationskälla till vilka olika roller olika
chefer intar och tilldelas – vem som står i fokus respektive periferi.
Ledningsgruppsmötet kan också analyseras för att få en bild av vad
som framstår som viktigt respektive oviktigt i ett ledningsper-
spektiv.

De två möten som utgör empiriskt material här präglas båda
inledningsvis av den uppvaktning som en av cheferna får med
anledning av sitt nyfödda barn. Det hör naturligtvis inte till de mer
vanliga inslagen att sådant kan firas, men det visar – tillsammans
med försök att hitta tider för gemensamma aktiviteter utanför
arbetstid – att det finns en ansats till att etablera mer personliga
kontakter i ledningsgruppen, där bl a hemförhållanden uppmärk-
sammas. Försöken att arrangera en gemensam aktivitet utanför
arbetet kan ses som en strategi att sammansvetsa gruppen. Att
gruppen inte lyckas hitta någon gemensam tid efter arbetet och inte
heller bestämma vad den gemensamma tiden ska innehålla, kan tol-
kas på olika sätt. Det kan vara svårt att i en grupp hitta en konkret
tid som passar alla, men det kan också handla om att det i gruppen
finns så olika intressen att det inte finns någon gemensam aktivitet

                                                  
54 Ordboksdefinitionen av arena handlar om en större plats iordningställd för
tävling eller skådespel. I överförd bemärkelse kan arena användas metaforiskt,
vilket t ex görs inom organisationsforskningen för att beskriva de platser, situa-
tioner och omständigheter där ledarskap skapas, återskapas och utövas. Dessa
arenor kan vara av olika karaktär: formella och informella, publika och privata,
externa och interna, uppmärksammade och förbisedda, synliga och osynliga
(Sjöstrand & Tyrstrup, 1999).
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som alla kan vara överens och enas om. Ett tredje sätt att förstå
detta, är att det kan finnas personliga motsättningar i gruppen, nå-
got som indikeras i anslutning till observationer med mellanchef 2,
som gör att det inte finns intresse av att umgås utanför arbetstid.

Innehållsmässigt tycks ledningsgruppsmötet dels handla om att
delge och utbyta information, dels att diskutera olika frågor. De
innehållsliga frågor som hanteras rör t ex information om leverans-
och orderläget och konsekvenser av detta, ekonomi och fel i pro-
duktionen. Dessa kan alltså förstås som viktiga frågor ur ett led-
ningsperspektiv. Inga egentliga beslut fattas som rör verksamheten
under de bevistade mötena. Under ledningsgruppsmötena agerar
cheferna olika aktivt, beroende på vilka ärenden som behandlas,
men samtliga chefer deltar i diskussionerna. Även stabspersonalen
tar upp vissa frågor som hör till deras ansvarsområden, även om de
inte deltar aktivt i teman eller diskussioner som initierats av
cheferna.

Ett par ärenden kan tolkas som om de tilldelas mindre bety-
delse, och de kan båda kopplas till mellanchef 4 (planering). En av
situationerna framstår också som mer laddad eller spänningsfylld
än övriga situationer under ledningsgruppsmötena; då ett inbokat
planeringsmöte föreslås ställas in eftersom produktionschefen inte
kan närvara. Här står den kvinnliga mellanchefens inställning till
frågan emot hennes manliga kollegor på mellanchefsnivå. Denna
situation kan tolkas som att hennes verksamhet delvis definieras
som mindre betydelsefull. Efter ett inlägg från produktionschefen
beslutas dock att mötet ska genomföras. Det andra ärendet berör
mellanchef 4:s uppmärksammande av bristande kvalitet på om-
byggnaden av en damtoalett, vilket av en manlig kollega kommen-
teras på ett sådant sätt att det kan uppfattas som om denne menar
att det inte har någon betydelse55.

                                                  
55 Det är möjligt att den manlige chef som fällde kommentaren gjorde det för att
skämta, men inget i hans uppträdande vid kommentaren indikerade att det hand-
lade om ett (ironiskt) skämt. Situationen i sig präglades heller inte av skämtsam-
het; ingen skrattade, drog på munnen eller kommenterade det eventuellt ironiska
i hans kommentar.
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Att skapa gemenskap
För cheferna, men även för medarbetarna, tycks det finnas olika
typer av gemensamhetsskapande arenor, olika situationer som
fyller en funktion av att skapa gemenskap. Dessa situationer kopp-
las nödvändigtvis inte alltid till formella arbetssituationer, dvs den
gemenskap som delas ”på jobbet” baseras inte enbart på arbets-
innehåll, verksamhet eller de ansvar och befogenheter som följer av
arbetet – som man t ex skulle kunna förstå avsikten med ett led-
ningsgruppsmöte enligt ovan.

En sådan gemensamhetsskapande arena som inte direkt kopplas
till arbetsinnehållet utgörs av det vanligt förekommande pratet om
idrott, tävlingar och tävlande vid våra observationsbesök – detta
framstår som ett slags kitt eller ett gemensamt intresse som delas av
såväl chefer som medarbetare. Aktuella sportresultat, såväl inter-
nationella, nationella som lokala sportprestationer, diskuteras och
kommenteras. Tal om egen idrottslig aktivitet förekommer också
relativt ofta. Det framkommer t ex att mellanchef 2 har många
idrottsliga intressen och han har varit aktiv inom flera idrotter. En
av AO-cheferna har varit involverad i olika idrotter som tränare och
ägnar sig ibland åt att bowla tillsammans med kollegor. Från idrot-
tens värld lånas också uttrycket ’ledaren som coach’ – mellan-
chefen pratar ofta om att han ser sin roll som att vara coach för AO-
cheferna.

I samband med intervjustudien berättar också merparten av
AO-cheferna att de har idrottsliga intressen. Flera utövar aktivt
olika idrotter och några har varit tränare för lagsporter.

Under den period vi besöker företaget pågår ett ledarutveck-
lingsprogram som riktar sig till samtliga ledare i verksamheten. En
av AO-cheferna berättar att de under en utbildningsdag fick träffa
en bandytränare för ett lag som blivit svenska mästare. Dennes in-
sats var uppskattad. Även i andra sammanhang framkommer att
ledare från idrottsvärlden är flitigt anlitade som föredragshållare på
teman som att formulera mål och ledarskap m m.

Utöver tal om idrott och sport, framstår också tävlingar och
tävlande som något som skapar gemenskap. Tävlingskomponenten
framkommer vid flera tillfällen under observationsstudien. Flera av
ledarna säger att det är viktigt att ha lite tävling och konkurrens
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mellan områdena, eftersom det sporrar och är en drivkraft för god
prestation. Det handlar då om tävling mellan cheferna men också i
och mellan personalgrupperna. Områdena utmanar t ex varandra i
samband med ett par olika möten inför en kommande löpstafett.
När en av AO-cheferna planerar ett socialt evenemang för perso-
nalen på sitt område, struktureras och planeras tillfället efter ett
antal tävlingar. Tävlingarna relaterar inte bara till arbetet, utan
kopplas ofta till fritidssfären. Tävlande är något som även kom-
menteras under intervjustudien, och då såväl som ledningsstrategi,
som något som utmärker män (se vidare nedan).

Ett annat område som fungerar gemensamhetsskapande är det
lokala språkbruket; sättet att prata om och med varandra. De
benämningar som cheferna använder när de pratar om sina med-
arbetare innehåller ofta formuleringarna ’killarna, grabbarna eller
gubbarna’. Vid ett tillfälle då vi följer den högste chefen, kommer
mellanchefen förbi och ’morsar’ på oss: ”Tjena grabbar!” Vi
skrattar alla fyra när han inser att hälsningsfrasen inte stämmer på
samtliga han riktade sin hälsning till och han gör ett tillägg: ”– och
tjej” varefter han urskuldande konstaterar att han alltid säger grab-
bar fast det kan vara tjejer med.

Att befinna sig på gemensamhetsskapande arenor kan också
vara ett mer aktivt beslut. Mellanchef 2 pratar vid ett par tillfällen
om att det är viktigt att skaffa sig kontakter i företaget och se till att
ha ett nätverk som gör att man kan känna av vad som är på gång.
Intrycket är att den aktuelle chefen medvetet håller kontakt med
vissa personer på företaget och vissa har han även kontakt med
utanför arbetstid, t ex genom olika slags aktiviteter. Trav och
gemensamma resor till travbanor nämns som ett sådant exempel.
Även AO-chefer, under både observationer och intervjuer, pratar
om att det är viktigt att ha nätverk och kontakter, bl a för att kunna
skaffa sig information. Vissa arbetsområdeschefer har sina arbets-
platser nära varandra för att kunna fungera som ett stödjande nät-
verk för varandra. De tre arbetsområdescheferna vi följde med har
det gemensamt att de alla har varit eller är fackligt aktiva. Även
detta kan ses som ett sammanhang som är viktigt för att skapa
nätverk. Två av arbetsområdescheferna är aktiva inom fackförbun-
det Ledarna, i vars styrelse de båda deltar. I styrelsen finns inga
kvinnor.
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Sammanfattning
I chefernas beskrivning av sitt arbete nämner de att där ingår att ta
del av och sprida information, underhålla kontakten med persona-
len, delta i och ansvara för möten samt hantera och lösa problem i
relation till produktionsprocessen. Framför allt AO-cheferna fram-
håller hur olika händelser och inträffade problem styr deras arbete.
Arbetsdagens omfattning uppskattas till 8–10 timmar, eller mer.
Under en dag förekommer ett stort antal interaktioner mellan
chefer, mellan chefer och medarbetare samt mellan chefer och
andra anställda som inte är underställda/egna medarbetare. För de
observerade cheferna dominerar interaktioner med de egna med-
arbetarna. I AO-chefernas fall är detta interaktioner med operatö-
rerna i flödesgrupperna, medan mellanchefen och produktions-
chefen interagerar med de underställda cheferna eller chefer på
motsvarande ledningsnivå. Relationsinriktningen i ledarnas arbete
framkommer tydligt vid observationerna, liksom flera chefers
aktiva insatser för att skapa och bibehålla olika nätverk av ”vär-
defulla” kontakter. Ett gemensamt intresse och samtalsämne finns i
sport och idrott, både i tal och på en utövad nivå. Cheferna ägnar
olika mycket tid till tekniska frågor. I det återkommande lednings-
gruppsmötet utbyts information och olika frågor diskuteras. Ett par
frågor som aktualiseras av en kvinnlig mellanchef kan tolkas som
att de marginaliseras. Utöver arbetsrelaterade frågor firas och upp-
märksammas att en chef blivit förälder, och ledningsgruppen för-
söker komma överens om en gemensam aktivitet utanför arbetstid –
dock utan att något bestäms.
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6. Ledarskapsideal

I det här kapitlet återges ledarnas svar i anslutning till intervju-
studiens frågeområden om vilken kompetens som krävs av en
ledare respektive vad som kännetecknar en bra ledare i verksam-
heten. Båda frågeområdena var tänkta att fokusera chefernas upp-
fattningar om kompetens och ett gott ledarskap i just deras verk-
samhet, dvs de var tänkta som frågor som skulle ge konkret verk-
samhetsanknutna svar. Det gav cheferna också i viss mån. Sam-
tidigt kan man se deras svar som en slags idealbild, dvs de be-
skriver vad en ledare bör kunna och hur en ledare bör vara.

Kompetenskrav
I chefernas beskrivningar av kompetenskrav framkommer att
kompetens för dem innehåller en rad olika aspekter. Vid en enkel
räkning av antalet aspekter återfinns 55 stycken. Dessa aspekter
sammanfattas nedan56.

Några av de intervjuade resonerar kring huruvida en chef i
deras verksamhet behöver ha teknisk kompetens eller ej. Det fram-
står som en fråga som diskuterats internt och de intervjuade redo-
visar delvis olika uppfattningar. De åtta personer som nämner den
här aspekten tycks vara överens om att en viss teknisk baskompe-
tens bör finnas, men det finns olika utsagor om hur omfattande den
behöver vara. Ibland uttrycks den tekniska kompetensen som mer
baserad på skolunderbyggnad, ibland som mer baserad på arbets-
livserfarenhet från produktionen – det handlar om att ha kännedom
om produkten och tekniken. Någon kommenterar att diskussionen
om en chef ska vara tekniskt duktig eller inte ständigt pågår och
väger över åt olika håll; ibland förväntas man vara tekniskt jätte-

                                                  
56 En lista med samtliga nämnda aspekter återges i bilaga 3.
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duktig och ibland förväntas man inte vara det för att undgå att som
chef fastna i tekniska frågor.

Rent sakkunskapsmässigt, eller vad man ska säga, yrkeskompetens om
man nu pratar om det, så finns det nog förväntningar och krav att man
åtminstone ska ha ett hum om dom olika delarna av den här
verksamheten, men jag tror att här är inte yrkeskompetensen så
oerhört avgörande, tror jag inte … (Produktionschef)

… mmm jag tror att den kompetens som mina underställda förväntar
sig av mig, det är väl att dels så förväntar de sig att jag har en ganska
god teknisk kompetens, det tror jag krävs i den rollen jag har nu idag,
att jag förstår deras problem, även inte bara ytligt, ja i alla fall en hel
del utav dom tekniska problem som dom står inför varje dag, att jag
begriper vad, vilka problem dom har. Så att jag kan sätta mig in i
deras situation och sen kanske hjälpa dom då att ta sig ur den.
(Mellanchef 1)

… det där kan man ju ha olika aspekter på, och jag tycker alltså att en
ledare oavsett var du ställer honom så tycker jag att han i sin yrkesroll
ska ha en god kunskap i det han leder. Och det här har varit mycket
diskussioner om att du i princip kan sätta en ledare var som helst, bara
han har gott ledarskap så kan han liksom leda och sköta det där. Det
där tror jag ju vad jag vill på, jo jag tror att det är ingen nackdel att om
du har goda ledaregenskaper så är det också en oerhörd fördel om du
också kan det du oavsett var du befinner dig någonstans. /…/ Men det
jag kan bidra med tycker jag, att jag vill ha tekniskt kunnande så att
säga och det är jag kanske lite speciell på i min roll där då, jag känner
oerhört mycket för (produkterna) vilket gör då att jag tycker att teknik
är roligt för mig också. (AO-chef 4)

Ett par nämner att man måste ha kunskaper om miljö. En person
uttrycker explicit att det behövs en teoretisk bakgrund pga att det
förekommer ekonomi och statistik i arbetet. Ytterligare två nämner
ekonomisk kompetens som nödvändigt och fyra nämner också
kunskap om personalfrågor.

För det första så är det ju det här med ekonomin som man säger att
man ska klara ut det och få ruljansen att gå ihop, med vad det innebär
så att säga med kompetens. Man ska göra budget, man måste ha en
viss nivå ekonomiskt. Sedan krävs det ju att man klarar ut det här med
personalfrågorna. Tidigare hade vi en organisation med personal-
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ansvarig då, inte personalansvarig, assistent ska man kanske kalla det,
som stöttade upp i krislägen och det uppfattar inte jag att vi har idag.
Det kanske finns någonstans på papper men det är ingenting som man
märker av, ingen som vi jobbar aktivt ihop med. Så att det ska man
klara ut själv … (AO-chef 1)

En aspekt av kompetensen skulle med vardagligt språk kunna be-
nämnas ’driftighet’; att driva projekt, genomföra, agera och ta
beslut, sju utsagor är av det slaget. Alla beslut ska dock inte fattas
av chefen; en förmåga att delegera ska också finnas. Förmåga att
prioritera och sålla och att vara självständig är andra kompetens-
krav som nämns.

Att delegera men samtidigt vara beslutsmässig, i vissa fall ställs det
krav att man inte ska ta beslut utan delegera och låta andra ta beslut, i
andra frågor så, i andra fall så ställs det ganska höga krav och förvänt-
ningar att det är jag som ska ta beslut och visa att jag är ledare. Det
ställs krav i båda delarna. (Produktionschef)

… men sedan ska man förhoppningsvis vara lite kreativ och föra
verksamheten framåt. Man ska väl ha förmågan att genomföra de
förändringar som vi lägger upp i våra strategier och våra planer. (AO-
chef 1)

Ett outtalat, eller det kanske är uttalat, men ett krav är ju självstän-
dighet. Att första linjens chef ska vara självständig. Han ska ta beslut,
han ska driva de problem han har, och inte lasta andra med dem.
(Varifrån kommer dessa krav?) Ja, det är ju en bra fråga. Det kanske
andra ska svara på. Så upplever jag det. Första linjens chef ska driva
sina problem och lösa dem, han ska ta beslut. Han ska inte fråga så
himla mycket, utan han ska agera. (Varifrån kommer det upplever
du?) Ja, det kommer från alla håll. Vi behöver inga chefer som vi
måste fråga så mycket, det har vi inte tid med, vi har inte ork med det,
utan här gäller det att agera. Det är en viktig egenskap. (AO-chef 9)

Samma två arbetsområdeschefer som ovan resonerade om bland
annat förmågan att agera fortsätter:

… och sedan ska man nog, i alla fall i mitt jobb, vara ödmjuk och
kunna lyssna eftersom det är mycket personkontakter, man får inte
vara för bufflig för då fungerar det inte. Kunna hantera personalen på
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rätt sätt, det är sådant som krävs i ganska stor utsträckning. (AO-chef
1)

Sen måste man naturligtvis vara intresserad utav människor, det är
viktigt. Det är en förutsättning för första linjens chef inom verkstaden.
Är man inte det så kommer det att vara svårt att bli stimulerad i det
här jobbet. Och det tror jag är viktigare ju lägre ner man kommer, i
hierarkin. Så människointresse ... Det är nog de två viktigaste sakerna
tror jag. Att man är intresserad av människor och har gott omdöme när
det gäller att hantera människor och konflikter, och sen att agera.
(AO-chef 9)

Citatet ovan är exempel på utsagor, åtta stycken, som handlar om
att kunna lyssna och vara ödmjuk, vilket verkar handla om en
social kompetens och ett intresse för människor. Att kunna kommu-
nicera och vara tydlig nämns två gånger. Ett par personer nämner
att man ska ha ledaregenskaper, vilket troligen kan preciseras med
en rad andra karaktäristika som ges. Några, sju, av dessa är formu-
lerade på ett ”aktivt” sätt; engagera och stimulera människor, vara
kreativ, uppmuntra och bry sig om.

... jaa … att kommunicera och vara tydlig kanske inte är kompetens,
det kanske är egenskaper mer, jag vet inte om det är någon skillnad
heller för den delen, men kommunicera och vara tydlig ställs det krav
på, sen om jag är det eller inte, men det ställs det krav på mig. (Pro-
duktionschef)

Det goda ledarskapet
Cheferna är ordrika i sin beskrivning av en bra ledare i deras verk-
samhet, de anger 62 karaktäristiska drag hos det goda ledarskapet,
alltså något fler beskrivningar än vad gäller kompetenskraven. Det
kommer att framgå att flera av de beskrivningar de gav i anslutning
till föregående tema, återkommer här (se även bilaga 3).

Sex utsagor handlar om att en bra ledare blickar och driver
verksamheten framåt; driver frågor, formulerar strategier och mål.
En ledare ska heller inte vara rädd för att förändra. Planera, priori-
tera och se helheten i verksamheten sägs också höra till det goda
ledarskapet.
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Jag tycker att … det är inklusive mig själv då, att både vara drivande
strateg på något sätt, att kunna driva frågor framåt, men att vara,
kunna vara så analytisk och strateg så att man driver rätt frågor.
(Produktionschef)

… jag tror också att man måste ha en förmåga att kunna planera, för
mycket av vårt jobb handlar ju om att kunna planera och prioritera
arbete då, även fast inte vi har det direkta ansvaret för den långsiktiga
planeringen, men ändå man måste kunna planera sin tid, man måste
kunna planera även jobbet i sin grupp just, vad vi ska göra och vilken
ordning vi ska ta saker och ting i, det är tror jag är viktigt att man kan,
att man har en förmåga att kunna planera och så tror jag att man bör ha
en förmåga att kunna se lite grann framåt i form utav strategier, vad
man vill, vilket håll man vill köra sitt lag, sin verksamhet, vilket håll
man vill gå. (Mellanchef 1)

… då är det väldigt bra att man har ett väldigt övergripande seende,
om man inte bara ser sin grupp utan man måste se helheten då hur
planeringen, hur teknikavdelningen fungerar och hur dom andra av-
delningarna fungerar, för annars sitter man bara och tar beslut på sin
lilla avdelning och inte kan motivera dom bitarna. (AO-chef 8)

Några nämner återigen kompetens som en förutsättning; att ledaren
måste ha kompetens t ex i form av ekonomi, personalhantering men
kanske framför allt teknisk utbildning eller intresse för teknik och
produkter. En person nämner att man inte längre behöver vara kun-
nig i sitt yrkesområde för att kunna utöva ett gott ledarskap.

Sen måste man naturligtvis vara tekniskt intresserad. Man behöver
inte vara tekniskt duktigast, men däremot så måste man vara tekniskt
intresserad. För att orka engagera sig i de ibland ganska torftiga tek-
niska diskussioner som vi har. Det måste kittla lite att prata lite om
vardagliga tekniska problem. (AO-chef 9)

Får man väl rannsaka sig själv lite. Ja först och främst ska han ju ha
god kompetens när det gäller personaldelen, det är nästan A och O i
allting tycker jag i alla fall. För sköter vi om våran personal då får vi
hundrafallt tillbaka, så den delen, den tror jag på. Sen, ja god ekono-
misk utbildning bör dom ha för att jag menar vi driver ju idag våra
avdelningar som ett företag, alltså vi har ju ekonomiskt ansvar och
allt, så att det bör dom ju också ha. Den tekniska utbildningen idag är
ju ganska långt kommet, den är inte lika viktig som den var förr. Även
om det är ju ingen nackdel att kunna den här, åtminstone jag som
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håller på med gammalt om man säger så här så att där är det ju bra att
ha en del teknisk utbildning. Vi har diskuterat det här mycket med
andra områdeschefer och vi tycker det alltså vi, nu kommer vi ju från
samma grund dom flesta av oss, vi tycker att teknisk utbildning är vik-
tig idag. Så att du kan en del om produkterna och sånt. För trots allt så
har vi ju killar idag som kommer och frågar och då är det ju bra att
åtminstone ha lite hum om det. (AO-chef 2)

Nej, man behöver inte vara så, man behöver inte vara så kunnig i sitt
yrke som man var förut, det behöver man inte vara längre, jag tror inte
att man ska vara arbetsledare sitt eget område där man kommer från,
det tror jag inte på. (AO-chef 6)

Att vara ”beslutsmässig” nämns ett par gånger, i ett sammanhang
som att ledaren ska vara gruppens språkrör, men samtidigt kunna
fatta beslut om så krävs.

Personlighetsdrag som nämns är att ledaren t ex ska vara ana-
lytisk, ärlig, självständig, lite tävlingsmänniska, ha gott omdöme
och också glatt humör. Andra karaktärsdrag är att vara rättvis och
konsekvent. Ödmjukhet nämns av tre personer.

En retorisk förmåga; att vara bra på att argumentera, kunna
prata inför en hel grupp och kommunicera framkommer några
gånger.

En stor del av de återstående karaktäristiska dragen är inriktade
på den relationella aspekten av ledarskapet, som handlar om ett
intresse för att arbeta med människor och att bry sig om. En del i
detta tycks vara att kunna lyssna och att vara lyhörd, vilket nämns
av tre personer vardera. Det gäller också att ta sig tid att lyssna,
som en person nämner. En person tycker att man som ledare ska
vara en sann humanist, men att det inte får bli för ”mjäkigt”, man
måste både kunna vara coach och ta tag i urspårningar. Att fungera
som stöd och hantera konflikter är andra kännetecken på en bra
ledare. Se till att skapa delaktighet, ge mycket information, ge per-
soner frihet under ansvar är andra saker en bra ledare ska kunna
hantera.

Han ska vara, eller hon, skall vara … mycket intresserad utav att jobba
med människor. Det sätter jag nog främst av allting. Både när det är
positivt och när det är negativt. Många tycker att det är roligt att jobba
med människor, de ser framför sig att det är glada tillrop varje dag,
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men verkligheten är inte sån, utan verkligheten är att det är minst
halva tiden som är jobbig på så sätt att medarbetarna upplever det job-
bigt, och då är det viktigt att man som chef även tycker att det är in-
tressant att jobba med. Så man inte tappar sitt personliga engagemang
i individerna för att det är låg stämning i gruppen, det är då det mest
behövs. Det tycker jag kanske är den viktigaste egenskapen hos oss
som jobbar med så många människor. (AO-chef 9)

Det första ordet av alltihop det var: Ödmjuk. Det är det tycker jag är
det absolut viktigaste, om man är ödmjuk tror jag då kommer man
oerhört långt sedan ett bra ledarskap, det tycker jag, det måste vara en
ledare som förhoppningsvis ibland kan vara mitt i elden men samtidigt
vara utanför och titta från sidan och låta laget som sådant agera men
stötta och ge trygghet när det behövs till det. Man måste kunna hands-
kas med människor som vi säger är det absolut viktigaste vi har och
det är lätt att säga och då ska man också leva upp till det tycker jag.
Man ska se de människor som man har runt omkring sig som absolut
det finaste som finns och då i det så sätter jag det begreppet att man
måste vara oerhört rättvis. Och pratar vi om den biten på så att säga vi
som jobbar på verkstaden så tror jag att vi är mycket mer fokuserade
på det här känsligheten att vara rättvis. (AO-chef 4)

Han ska vara engagerad i det han gör naturligtvis men inte minst i de
människor som han leder det tror jag är nummer ett om det ska bli bra
då måste, dom som du leder måste känna att du vill leda dem på ett
bra sätt så att det är det tror jag är nummer ett att man … Sen är det ju
jag har ju bara min filosofi om hur man ska leda, tydliga mål ska man
ha man ska ge mycket information så man ska ha frihet under ansvar
men sen måste man ha en mycket tydlig individstyrning utöver det.
(Vad menar du med individstyrnig?) Det finns alltid människor som
inte förstår de här målen och den här informationen och som omtolkar
dem till något annat och som inte gör det som alla andra som 95 %
förstod direkt, om de människorna får leva sitt eget liv utan att man
säger till dem då tycker snart de andra 95 % ’varför ska jag göra det
här när inte han gör det’. Om man inte som ledare går in och styr det
då får du ingen bra verksamhet för då måste du gå in och detaljstyra
och leda med mera tydligt varje dag och i detalj va. Så att om man är
väldigt tydlig så att säga med normal information och sen ger frihet
och som kräver ett väldigt stort ansvar av de här människorna natur-
ligtvis, då tror jag att man får en väldigt effektiv organisation men
man måste klara av att gå in då för du kan inte kräva av de här lagen,
flödeslag eller lagarbete eller vad det kallas, dom kan inte hantera en
människa som inte fungerar, som nästan alltid, en människa som inte
kommer i tid eller som inte kommer eller som inte gör det han ska
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som bara gör det som är roligt. Sån pejl måste jag ha på läget så jag
kan gå in och ta den i örat på rätt sätt så att säga utan att hänga ut
någon. Det är ju det jobbiga med att vara ledare, skulle man strunta i
den biten skulle det vara lätt att vara ledare egentligen. (AO-chef 5)

En bra ledare ska också vara närvarande. En person menar att
medarbetarnas förtroende är avgörande för ett gott ledarskap och en
annan påpekar att förtroende från medarbetarna kan man få t ex
genom att man besitter viss yrkeskunskap.

Sammanfattning
Som framgått av redovisningen av kompetenskrav har intervjuper-
sonerna tolkat kompetensbegreppet i vid mening. Komponenterna
som kan sägas ingå i den kompetens som krävs av ledaren i verk-
samheten löper från mer kognitivt inriktade sådana, i termer av
explicita kunskaper/faktakunskaper och intellektuella färdigheter,
till komponenter som kan betecknas som personlighetsrelaterade
liksom affektivt och socialt relaterade (jfr Ellström, 1992).

En grov kategorisering av intervjumaterialet på det här området
skulle kunna göras i tre huvudkategorier. För det första kompetens/
kunskaper om teknik och produktion respektive administrativa ruti-
ner, vilket kan benämnas uppgiftsorienterad kompetens. För det
andra utvecklingsinriktad kompetens – en förmåga att formulera
mål och visioner och att agera i enlighet med det. För det tredje
social kompetens som handlar om att ledaren måste ha en relations-
inriktning i sitt ledarskap. Den senaste kompetensen tycks utgöra
en slags tyngdpunkt i chefernas beskrivningar. Det kan också kon-
stateras att kompetensen beskrivs i tämligen allmänna ordalag och
här ges uttryck för en chef som ska hantera en rad olika situationer
och som därför behöver en mångfacetterad kompetens.

Det finns såväl skillnader som likheter i intervjupersonernas
svar över de organisatoriska nivåerna. Inriktningen på kompetensen
beskrivs på lite olika sätt genom att olika personer, på olika nivåer,
uttrycker olika många komponenter i de kompetenskrav som ställs.
Samtidigt är beskrivningarna i någon mening mycket snarlika oav-
sett hierarkisk nivå, snarast uttrycks olika tyngdpunkter.

Något som skiljer sig mellan den högsta chefsnivån och arbets-
områdeschefsnivån, är att det från den senare nivån framförs att det
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krävs kompetens om personalfrågor, med vinkling mot administra-
tiva aspekter av detta. I övrigt förekommer sedan liknande beskriv-
ningar av den kompetens som de anser behövs; på den högsta nivån
nämns att strategiska tankar behövs och även om det inte explicit
framförs på arbetsområdeschefsnivån, finns utsagor som omsluter
en likartad betydelse. Den högsta nivåns uppgift som meningsska-
pare framträder i produktionschefens svar, men det finns även utsa-
gor från AO-chefsnivån som behandlar detta.

Vad gäller det goda ledarskapet förekommer sammanfattnings-
vis många formuleringar med en aktiv prägel i beskrivningarna; ett
gott ledarskap handlar om att vara drivande, vara engagerande och
kreativ. Detta anges samtidigt som ledaren ska vara lyssnande och
lyhörd. Precis som vid föregående tema, det om kompetens, är
olika personer olika ordrika i sin beskrivning och den har också
olika stark koppling direkt till den egna verksamheten. Det som
framför allt betonas, är det som intervjupersonerna själva benämner
just ledarskap; dvs inriktningen på att hantera mänskliga relationer
genom att dels stödja, lyssna och skapa förutsättningar, dels vara en
mogen person som även förmår hantera situationer som konflikt-
hantering samt att även kunna meddela och hantera svåra eller oför-
delaktiga beslut och de situationer som därmed kan uppstå.

Då det gäller intervjupersonernas utsagor om det goda ledar-
skapet sorterade efter organisatorisk nivå, framkommer framför allt
likheter. De skillnader som kan relateras till organisatorisk nivå
handlar om att den högste chefen i datamaterialet återkommer till
några av de aspekter han framhöll då han beskrev den kompetens
som krävs av en ledare; att vara drivande, strategisk och analytisk,
något som framställs extra viktigt för ett ledarskap på högre hierar-
kisk nivå. På lägre chefsnivåer framkommer även mer konkreti-
serade exempel som delvis vittnar om de förväntningar som verkar
ställas på ledarskapet på de nivåerna: att chefen ska vara när-
varande och finnas tillgänglig för medarbetarna. Detta är inte fram-
trädande i intervjun med den högste chefen.
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7. Kön och jämställdhet

Det empiriska material som presenteras i det här kapitlet om kon-
struktion av kön i verkstadsindustriföretaget har genererats under
olika samtal. Från intervjustudien återges ledarnas svar i anslutning
till frågeområdet kvinnors och mäns ledarskap. Det första temat
som tas upp har att göra med om intervjupersonerna anser att kvin-
nor och män har olika uppfattningar om ledarskap. Det andra temat
handlar om cheferna någon gång upplevt att de behandlats annor-
lunda pga sitt kön, oavsett det är i positiv eller negativ bemärkelse,
och det sista temat berör vilken inställning de har till en jämn köns-
fördelning bland ledarna på arbetsplatsen. I samband med fråge-
området beskriver de hur de uppfattar att kvinnor respektive män
förhåller sig till ledarskap: om det finns olika uppfattningar om det
och om de upplever att det finns några skillnader mellan kvinnors
och mäns sätt att utöva ledarskap. Därmed uttrycks också en rad
uppfattningar om hur kvinnor och män ”är” och vilka egenskaper
som de anser är utmärkande för de båda könen. I kapitlet relateras
också spontant tal kring kön som förekom i anslutning till observa-
tionsstudien.

På verkstadsindustriföretaget finns, som redan flera gånger be-
rörts, få kvinnor i produktionen och på ledarpositioner. Det bidrar
till att cheferna i sina svar talar mer om hur de ser på frågorna i
allmänhet, och inte med så stark koppling till den egna verksam-
heten. I några fall ger de konkreta exempel från den egna arbets-
platsen; om sekreterare och kvinnor som arbetar i produktionen. I
andra fall ger de exempel från sin egen familj, fritid eller annan
arbetslivserfarenhet.
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Föreställningar om kvinnor och män
De första explicita intervjufrågorna om kön och jämställdhet hand-
lar om kvinnors och mäns uppfattningar om och utövande av ledar-
skap. Dessa frågor visar sig mynna ut i reflektioner kring om män
och kvinnor är lika eller olika, både som ledare och som personer.
Ett antal personer svarar med viss tveksamhet och ambivalens.
Några påpekar t ex att personligheten är en faktor som också påver-
kar i sammanhanget. Produktionschefen säger att han ser att det
finns något som kan benämnas kvinnligt respektive manligt ledar-
skap men att det inte behöver vara kopplat till personer av respek-
tive kön. De karaktäristika som personen nämner, är att det manliga
ledarskapet karaktäriseras av mindre delaktighet, klarare direktiv
och att peka med hela handen, medan det kvinnliga karaktäriseras
av att vara kommunicerande och inriktat på relation och dialog. Ett
par intervjupersoner påpekar att de inte har någon direkt erfarenhet
av det pga det låga antalet kvinnor i organisationen. En tycker dess-
utom att han är för gammal för att uttala sig i frågan. Någon menar
att man kan ha ungefär liknande uppfattningar om ledarskap, men
att utövandet skiljer sig åt, men med förebehållet att alla är olika
som individer. Han exemplifierar med sin fru, som arbetar mycket
med att förankra och att få arbetsstyrkan (som består av kvinnor)
att arbeta som ett lag.

… jaa, om jag ska vara riktigt ärlig, jag gör faktiskt inte det. Däremot
så tycker jag att jag kan se ett kvinnligt och manligt ledarskap, men
det behöver inte vara så att det är kvinnor som bedriver det kvinnliga
ledarskapet. Om man, jag har jobbat tillsammans med kvinnliga ledare
som jag tycker har bedrivit, utövat ett oerhört manligt ledarskap om
man säger att manligt ledarskap är någon form av mindre delaktighet
och klarare direktiv och peka med hela handen, så har jag, har vi haft
några såna tjejer inne. Samtidigt som jag tycker att det finns killar här
ute som har ett mer kommunicerande ledarskap, om man nu säger att
kvinnligt ledarskap skulle kunna handla mer om relation och dialog än
manligt, tycker jag att det finns kvinnor då, eller män då som har ett
mer kvin … om man kan säga att det är det. Så jag har svårt att se
att … med dom få tjejerna som vi har haft som ledare, att man utifrån
dom kan dra några slutsatser att det finns kvinnligt och manligt ledar-
skap kopplat direkt till könet, det tycker inte jag att det gör, av det lilla
jag har sett. (Produktionschef)
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Jag tror vi har ganska lika uppfattningar det tror jag, på företaget. Sen
kanske det att, vad vi vill åstadkomma med vårat ledarskap det tror jag
vi har ganska lika uppfattning. Sen att vi kanske beter sig på olika sätt
det kan vi nog göra. (På vilket sätt då?) Men sen om det är manligt
eller kvinnligt det vet jag inte, det är nog säkert så att vi är som indi-
vider olika alla, även jag menar om man tittar på manligt ledarskap,
om det finns något sånt som heter manligt ledarskap så tror jag, det är
ju lika mycket olikheter inom det manliga ledarskapet, som det kanske
finns inom, ja menar mellan kvinnor och män. Jag menar min fru är ju
ledare, hon jobbar ju som chef. Och jag vet ju hur hon leder och vilka
värderingar hon sätter högt och hur hon jobbar, det vet jag också
ganska, och jag tror inte att det skiljer något direkt emot hur jag vill
leda och hur jag är, utan jag tror att det är mer från individ till individ
hur man utövar sitt ledarskap. (Mellanchef 1)

… vi är ju olika så det blir ju olika, det tror jag nog är grundläggande
eller, ja, det kan ju inte bli samma men sedan så kanske det inte skiljer
sig direkt fruktansvärt mycket åt i vilket fall. Det är ju från person till
person. (Mellanchef 4)

Några av de karaktäristika som framkommer i intervjupersonernas
beskrivningar av kvinnor respektive män är att kvinnor ses som
mer inriktade på att hantera personalfrågor i den meningen att de är
mer inriktade på mänskliga relationer och är mer sensitiva för att
fånga upp ”mänskliga signaler”. Andra egenskaper som man menar
finns hos kvinnor är ärlighet, ödmjukhet och god verbal förmåga.
En person säger också att kvinnor är mer uthålliga, i den bemärkel-
sen att de kan vara kvar längre på samma jobb än män. Kvinnor
som arbetar i produktionen anges vara försiktigare än män med
maskinell utrustning. En man berättar att han har erfarenhet av att
kvinnor intrigerar mer än män, även om han urskuldande säger att
det samtidigt är en fruktansvärd fördom. Till de karaktäristika som
männen tilldelas hör att vara mer tävlingsinriktad, fåordigare och
att vilja gå vidare snabbare i företaget.

Jag tror kanske att vi har lite för att fånga upp stämningar så där, det
har jag märkt. Det tror jag att vi kan ha fördel av att man känner i
mötessituationer och så där, att man känner här har vi lite positivt. Jag
vet inte, sedan tror jag att det är mycket sådana här schablonmässiga,
att man tror att det var lite omhändertagande och mammor och så där
men det kanske vi är, jag vet inte. (Mellanchef 4)
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Jag tror att killar är mycket mer tävlingsinriktade rent generellt och
leder mycket på den röda tråden så att säga. Så vi tävlar lite i vad vi än
gör, så kan man skapa ett tävlingsmoment så kan man driva en avdel-
ning på det momentet lite grann i alla fall. Jag tror inte tjejer är riktigt
lika tävlingsinriktade på det sättet, dom kräver andra saker av en
ledare. (AO-chef 5)

En del av de utsagor som förekommer är av det slaget att de inte
ger några tydliga beskrivningar av upplevda olikheter mellan kvin-
nor och män – några säger dock att det finns olikheter, medan and-
ra menar att det inte finns olikheter. En person säger att det inte blir
så tufft och hårt med fler kvinnor, en annan utsaga handlar om att
man måste kunna arbeta i princip när som helst, att kunna sätta sig i
en taxi mitt i natten för att åka till jobbet om det behövs – med den
underförstådda betydelsen att det kravet är särskilt svårt för kvinnor
att kunna leva upp till. En person exemplifierar från fritiden och
idrottsvärlden, att träning bör ske på olika sätt för kvinnor och män.
En person konstaterar apropå det här frågeområdet att kvinnor som
kommer högt upp i den organisatoriska hierarkin blir lika makt-
galna som män.

Ja ... Det blir ju bredare på nåt sätt och det kan bli lite vinklat då. ... Ja,
hur fasen ska man säga det här så det blir bra? Jo, men jag tror att
kvinnor har nog kanske ett betydligt bredare register än män då, på en
del saker, som jag tycker om, faktiskt. (Vilka saker?) Ja, en del saker
är väl kanske generellt alltså, att jag tycker att ... Ja, det finns det
kvinnliga egenskaper då ..., jag har svårt att beskriva det här, som jag
tycker är kvinnliga då liksom. Att man är, kanske är bredare och får in
mer perspektiv, För jag tycker vi är olika alltså. Och det är bara att
konstatera att det är vi ju, det är ju bara att titta på varandra så är vi
det. (Mellanchef 3)

Annorlunda behandling på grund av kön
Det andra temat handlar om intervjupersonerna själva upplevt eller
har erfarenhet av annorlunda behandling pga kön. Ett par personer
menar att det inte förekommer någon särskild behandling av kvin-
norna på företaget – en av dessa påpekar dock att det finns en hier-
arkisk världsordning som gör att man kan utnyttja sin manliga roll
positivt. Att kvinnor utsätts för en särskild press genom att de
måste prestera mer och visa att de kan, är något som nämns av tre
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personer. En annan påpekar att det nog uppmärksammas mer om en
kvinna gör fel i en verkstad. En person antar att kvinnor och män
kan bli annorlunda bemötta, även om han personligen inte upplevt
sig annorlunda behandlad. Han konstaterar att den kvinna som
arbetar inom hans område inte har topplön – förmodligen tänkt som
ett exempel på att kvinnor kan särbehandlas i negativ bemärkelse.
En arbetsområdeschef menar att han som ledare behandlar tjejerna
annorlunda genom att han är mindre ”råbarkad”. Han ser också att
kvinnan som jobbar inom hans område har fått mycket hjälp av
killarna. Som kvinna är det mer legitimt att ”ställa dumma frågor”,
anger den kvinnliga chefen.

Man måste verkligen visa att man vet vad man pratar om, om man går
ut och pratar, i mitt förra jobb då fick man då ha mycket kontakt med
de som stod i maskinen och så där, då var man tvungen att slänga ur
sig några ord så att de fattar att ja, okej, hon vet vad hon snackar om,
innan man blev tagen på allvar. Men sedan å andra sidan så tror jag att
det var en fördel att vara tjej många gånger /…/ för att jag får ställa
dumma frågor på ett snyggt sätt, det gjorde inte så mycket så jag
gjorde det medan en kille som kom mitt i … kanske inte skulle, det
skulle inte vara lika legitimt för honom att fråga. (Mellanchef 4)

Könsfördelning
Det tredje temat inom det här intervjuområdet behandlar könsför-
delningen på arbetsplatsen. Här ställer sig samtliga personer posi-
tiva till en blandning av kvinnor och män på arbetsplatsen. En
arbetsområdeschef påpekar att det inte ska vara för sakens skull,
men att det alltid är berikande med en ökad mångfald. Flera per-
soner, åtta stycken, menar att det skulle inverka positivt på framför
allt arbetsklimatet om det fanns fler kvinnor i verksamheten; att det
inte skulle vara lika rå stämning och att det skulle kunna finnas fler
och bredare perspektiv på verksamheten. Ett par personer exempli-
fierar också med att en kvinnodominerad arbetsplats inte heller är
något positivt; en person har egen erfarenhet att arbeta på en arbets-
plats med en övervägande andel kvinnor som präglades av dålig
stämning, ”skitsnack” och revirtänkande, medan en annan person
berättar om sin hustrus arbetsplats, ett lasarett, där det inte fungerar
pga antalet kvinnor.
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(Det är ju en övervägande andel män här, skulle du tycka att det var
positivt med en jämnare fördelning av män och kvinnor i ledande
befattningar, eller i befattningar överhuvudtaget.) Ja det skulle det
vara. (Varför det så att säga?) Nej, min uppfattning är att det finns, att
det blir en annan, vad ska vi säga, en annan stämning med både kvinn-
ligt och manligt på samma arbetsplats, att man får dän lite grann av
den, från våran sida då, det grabbiga, med mera tjejer eller mera kvin-
nor. Och det … kompetensmässigt så förutsätts att det finns samma
kompetens som jag pratar om, för att det ger, tycker jag då, att det
skapar att man får dän det grabbiga och får en mer så här mogen
atmosfär och kultur med både manligt och kvinnligt representerat.
(Produktionschef)

… det är det att det blir bättre grupper när det är något blandat. Sam-
tidigt så, jag har läst tekniskt, jag har läst maskin, så jag är inte van vid
att ha för mycket tjejer runt omkring mig, man blir lite präglad av det
också. Men jag tror att det är så att en tjejgrupp fungerar inte bra när
det är bara tjejer och en grupp med bara män fungerar inte heller. Jag
tror att lite mix är nog det bästa. Men samtidigt är det inte så att jag,
att jag känner att jag känner mig ensammen eller så, det gör jag inte
... än. (Mellanchef 4)

(Det är ju väldigt mycket män här på företaget och så, tycker du att
det skulle var positivt med en jämnare könsfördelning här?) Ja väldigt
mycket, det har stimulerat, för jag … när jag rekryterat folk till plane-
ringen så anställde jag två tjejer och då var det inte helt okontro-
versiellt i början, men det har väl kan jag väl säga fått en väldigt
positiv spin-off effekt. Vi har rekryterat ännu mer tjejer nu efter det
här och det har bara blivit positivt egentligen kan man säga. Jag rekry-
terade bland annat NN. (Ja just det.) Jag menar det har ju bara fallit
väldigt väl ut då. Och på verkstan har vi också lite tjejer, men vi är
alldeles för få. Jag tror att det skulle bli, att det skulle bli ännu mer
driv och go i en verksamhet där det är mer uppblandat mellan könen.
(Vad tror du, varför så att säga?) Ja jag tror det blir roligare stämning
och även att vi, vi kanske är lite olika, tänker lite olika och tjejer kan-
ske är mer så att dom tänker efter en gång extra och kanske håller
tillbaka och sen kommer med: ”men har vi tänkt på det här, nej det har
vi inte gjort”. Nej jag tror inte att det är någon nackdel, absolut inte.
(Att man fyller lite olika funktioner kan man säga eller?) Ja det kanske
man gör. Sen att jag har ju jobbat på, sommarjobbat gjorde jag, på
Systembolaget, och där var jag ensam grabb och det är den värsta
arbetsplats jag har varit på. Så jag tror inte heller det är bra att man har
bara av ett kön och jag tror inte, och jag tror det är värre att vara på ett
ställe där det är bara kvinnor och vara man, än att vara på ett ställe där
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det är bara män och ha en kanske en tjej, det tror jag det fungerar
bättre där. Det tror jag, jag har inget belägg för det men där är det en
rent personlig uppfattning att jag har aldrig varit med om något ställe
där det har varit sån dålig stämning och så mycket skitsnack, och sånt
revirtänkande och alltihopa det här va. (Mellanchef 1)

Spontant tal om olikhet mellan könen
Vid ett flertal tillfällen under observationerna kommenterar pro-
duktionschefen genusfrågor på olika sätt, eftersom han vet att jag
utgår från genusperspektiv i avhandlingsarbetet. Han undrar t ex
om jag hela tiden har mina ”genusglasögon” på mig, berättar om
jämställdhetsarbetet på företaget, undrar över hur man som chef ska
förhålla sig till att man i gåva får en ”chefsmugg” med en tecknad
bild av en yppig kvinna i knät på en manlig chef. Under den inter-
vju som syftade till att förankra idén om deltagande observationer
(se kapitel 3, metod) och att ta del av denne chefs syn på utveck-
lingstendenser inom företaget, kommenterade han spontant att frå-
gor om genus plötsligt ”kommit på tapeten” för hans del. Han anger
två skäl till detta. Det ena är att företaget har fått ett pris för gott
jämställdhetsarbete (se även kapitel 4). Här berättar han att det är
många internt, framför allt kvinnor, som har ifrågasatt detta. Priset
handlar om att företaget har en väl fungerande struktur vad gäller
att hantera frågorna och väl dokumenterade mål. Det andra skälet
har att göra med att många i anledning av priset har läst jämställd-
hetsplanen, vilket väckt en diskussion eftersom könskvotering som
strategi förekommer i jämställdhetsplanen:

Och det här har då väckt en våldsam diskussion hos oss. Bland annat
så finns det uppsatt att vi i verkstaden ska ha som mål att inom ett
antal år ha två stycken kvinnliga chefer i vår mansdominerande värld.
Och vi har en kvinna idag redan. Och hon tog fruktansvärt illa vid sig
här och kom in här och satte sig ner och frågade om hon hade sitt jobb
på grund av sin kompetens eller sitt kön, var hon en del av den kvote-
ringsprocessen som pågår. (Produktionschefen)

Den kvinna som produktionschefen berättar om i citatet ovan är
mellanchef 4, med ansvar för planering. Han berättar vidare om att
han tillsammans med mellanchef 4 haft långa diskussioner om
manlig och kvinnlig kommunikation. Produktionschefen berättar
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att det uppstått kommunikationsproblem i planeringsprocessen och
kommuniceringen av denna. Produktionschefen beskriver hur han
försökt analysera detta upplevda problem, om det är ett problem
som handlar om kön, ålder, utbildning, kompetens eller retorik.
Han ger i intervjun inget svar på vad kommunikationsproblemen
kan bero på, men beskriver att den analys som mellanchef 4 gjort
kopplas till kön. Produktionschefen avslutar resonemanget om detta
genom att anknyta till det projektupptaktsmöte som genomfördes
hösten 1999:

Och det här kunde ju inte jag drömma om, när du och jag träffades
första gången, att det här var en stor fråga för oss. Det var ingen fråga
för oss för vi är ju bara män, förutom några som man nästan kunde …
ja så. Men så det här har blivit en fråga som har kommit på vår dag-
ordning på ett sätt som åtminstone inte jag kunde drömma om förut.
Om man nu pratar utifrån det kvinnliga perspektivet, sedan kan man ju
alltid fundera på varför det är så förbaskat mycket män om man bara
tar det ensidigt genusperspektiv. (Produktionschefen)

Det blir tydligt att frågor som berör kön aktualiseras och plötsligt
explicitgörs som en problematik genom att en kvinnlig chef gör
entré i ledningsgruppen.

Även i andra sammanhang under observationerna förekommer
ett konkret prat kring könsskillnader som dels har med arbetslivet
att göra, dels med privatlivet. De skillnader som ledarna pratar om,
utgörs bl a av genderiserade beskrivningar av kvalifikationer. En
ledare konstaterar att i den aktuella verkstadsmiljön kan kvinnor
klara finare arbeten, annat är för tungt för dem. De kan göra bättre
småjobb men kropparna passar inte för tyngre jobb, menar han.
Något annat som framkommer är att kvinnor uppfattas stanna
längre på samma plats; de är uthålligare och har inte krav på nya
och utmanande arbetsuppgifter, säger en av AO-cheferna. Kvinnor
skriver också snyggare och prydligare än ”karlar”, tycker samme
chef. Ytterligare en aspekt som nämns är att män inte blir osams,
medan kvinnor på en arbetsplats har en benägenhet att bli det. Av-
saknaden av kvinnliga kollegor på chefsnivå kommenteras med att
verksamheten av tradition inte lockar kvinnor som istället väljer
andra utbildningar och arbetsområden.
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Särskilt en av de ledare vi följer markerar i olika sammanhang
att det finns en kvinnlig sfär som han inte deltar i. Dessa samman-
hang har framför allt med privatlivet att göra. Genom att beskriva
att han för att få mat kontaktar sin mamma eller sin dotter om frun
inte är hemma, att han brukar gå ut i garaget när frun dammsuger,
att han brukar säga åt mågen att han är en förrädare när han diskar
osv, visar han hur han intar en manlig roll som är skild från den
kvinnliga. Det finns även andra exempel på att i de fall då det
pratas om familjen, så relaterar man sig själv som fadersfiguren i en
heterosexuell relation. Könsordningen i hemmet och privatsfären
finns alltså närvarande även i arbetslivet, genom ledarnas tal.

Ett återkommande tema, i både intervjuer och observationer, är
att kvinnor i en arbetsgrupp innebär en reduktion av råhet och
sexistisk jargong. Den kollektiva manligheten förknippas med en rå
umgänges- och samtalston, något som ibland framställs som posi-
tivt eller ”normalt” i verksamheten. Det verkar dock hos flera che-
fer finnas en önskan bort från, eller åtminstone en nyansering eller
nedtoning av, detta. Kvinnor och kvinnlighet ses här som en poten-
tial för att förändra män och icke önskvärd manlighet.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis finns det i verkstadsföretaget en rad uppfatt-
ningar om hur kvinnor är, i allmänhet och som ledare, trots att det
finns få kvinnor på arbetsplatsen. Några av arbetsområdescheferna
har kvinnliga operatörer anställda i sina skiftlag, men i merparten
av skiftlagen arbetar enbart män. Många relaterar till sina person-
liga relationer med fruar eller sambor, eller andra erfarenheter av
att arbeta tillsammans med kvinnor. Här konstrueras det andra
könet i dess frånvaro; både på positivt laddade sätt, men det finns
även en rad mindre tilltalande drag hos kvinnorna menar intervju-
personerna, vilket framkom ovan. I såväl intervjusamtal som spon-
tana samtal om kön, förekommer föreställningar om genderiserade
kvalifikationer.

Den högste chefen menar att man kan prata om något som
kallas kvinnligt eller manligt, men att dessa företeelser inte behöver
ha något anknytning till kvinnor eller män som biologiska köns-
varelser. Verkstadsföretagets produktionschef tar i sitt resonemang
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på det här temat alltså avstånd från ”naturliga” könsmärkta egen-
skaper som kopplas till kvinnor och män, även om han väljer att
koppla vissa egenskaper till kvinnlighet respektive manlighet.
Arbetsområdescheferna i verkstadsindustriföretaget konstruerar i
sina svar både likhet och olikhet mellan könen och resonerar ibland
också om personlighetens inverkan på hur en chef väljer att agera.
På denna chefsnivå ges dock mer uttryck för uppfattningar om att
det finns något som kan karaktäriseras som kvinnliga och manliga
särdrag och att dessa också direkt kopplas till kvinnor och män. Det
är framför allt det frånvarande könet som definieras; i intervjuerna
ges relativt få beskrivningar av hur män som ledare uppfattas vara.

De manliga cheferna har svårt att relatera frågan om de blivit
särbehandlade pga kön till sig själva, utan kommenterar snarare att
kvinnor kan riskera att utsättas för negativ särbehandling – även om
de själva inte kunnat se något sådant på deras arbetsplats. Den
kvinnliga chefen relaterar till egna erfarenheter av att dels vara
tvungen att visa sin kompetens innan hon tas på allvar, dels att hon
också kan få ställa frågor som män inte lika lätt skulle kunna ställa.

Samtliga ställer sig positiva till en jämnare könsfördelning på
arbetsplatsen, där några påpekar att det inte får ske på bekostnad av
kompetens.
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8. Analys av hur ledarskap och kön
konstrueras

Detta åttonde kapitel ägnas åt en analys och tolkning av den empiri
som redovisades i kapitlen 4 till 7. Analysen sker tematiskt och
ledarskap och kön separeras, precis som i resultatkapitlen, här
inledningsvis och får utgöra två huvudteman i analysen. De två
huvudtemana sammanförs sedan i avsnittet Ledarskap och kön.

Ledarskap

– en lång och manlig historia?

Som framgår av intervjuerna och beskrivningen av ledarnas bak-
grund, har merparten av cheferna på olika nivåer en lång arbetslivs-
erfarenhet i företaget, vilket särskilt gäller för AO-cheferna. Många
har också en mångårig ledarerfarenhet, mer än hälften av AO-
cheferna i materialet har arbetat som ledare i tio år eller mer. Det
finns ett par personer i materialet som avviker, det är AO-chef 9
respektive mellanchef 4 som har relativt kort anställning i företaget
och som också relativt snabbt blivit rekryterade till ledarbefatt-
ningar. Båda dessa personer är utbildade civilingenjörer. För mer-
parten av ledarna, även de två senare exemplen, har rekryteringen
till ledarbefattningen skett enligt en informell rekryteringsprocess,
där någon eller några överordnade så att säga bevakat potentiella
ledartalanger. Fackligt engagemang har också i flera fall fungerat
som en ”inkörsport” till ledarbefattningar. Denna typ av informell
rekrytering, där personer tillfrågas alternativt uppmuntras att söka
en viss tjänst, framstår i det empiriska materialet som en modell
som traditionellt använts i åtminstone produktionsenheten inom
företaget. Hur andra enheters ledarrekrytering går till, säger dock
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materialet inget om. I ett företag som av tradition dominerats av
män, såväl bland medarbetare som på ledarbefattningar, gynnas
troligen (åtminstone vissa) män av en informell typ av rekrytering,
medan kvinnor delvis osynliggörs (jfr Holgersson, 2003b). Att
ledarskap är en lång historia, handlar här alltså om att ledarna har
lång arbetslivserfarenhet där de får ”växa in” i ledarskap – och ofta
innehar sina ledarbefattningar under lång period.

Ledarskap som en manlig historia handlar här dels om att mer-
parten av cheferna i företaget är män, dels om hur ledarskap också
framställs som något manligt på olika sätt. I resultatkapitlen fram-
kom att då cheferna talar om ledarskap, omtalas detta på en explicit
nivå som en könlös eller könsneutral företeelse. Att ledarpositioner
i stor utsträckning innehas av män behöver inte kommenteras – det
är ju så det ser ut på detta företag och det är det normala. Manlig-
heten behöver således inte kommenteras, den tas för given.

Andra ingångar till ledarskap som en manlig historia är exemp-
len på hur kontakter skapas och upprätthålls och hur man pratar om
och med varandra. Dessa aktiviteter kan ses som sätt att skapa en
homosocial gemenskap ledare emellan, men även mellan män i
organisationen oavsett hierarkisk nivå. Genom att prata i termer av
”grabbarna”, bildandet av mer eller mindre offentliga nätverk, täv-
lande osv, kan man med ett visst analytiskt raster beskriva det som
att de manliga ledarna aktivt konstruerar sig som grupp – ett homo-
socialt ”vi” (jfr Andersson, S., 2003). Tävlingarna, tävlandet och
parallellerna till idrottsvärlden kan förstås som ett led i skapandet
av en homosocial gemenskap och också uttryck för hegemonisk
maskulinitet (Connell, 1996; Martin, 1996; Roper, 1996). Lindgren
(1996) menar att den homosociala gruppen på arbetsplatsen utgör
ett viktigt och lustfyllt maktcentrum för männen, vilket också fram-
går av avhandlingens empiriska material i de manliga chefernas
uttalanden om vikten av egna kontakter och i deras beskrivningar
av hur de vill skapa gemenskap bland medarbetarna. Lindgren
(1996, s 9) menar också med utgångspunkt i sina studier att män

söker tillfällen att ’konstruera’ manlighet i enkönade rum.

Ovanstående exempel på nätverk kan förstås som arenor, vilka inte
bara fungerar som fora för sociala kontakter, utan också utgör platt-
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formar för ledning (jfr Sjöstrand m fl, 1999). Ledarskap kan utövas
på mer eller mindre synliga arenor – mer eller mindre tillgängliga
för olika grupper och troligen helt otillgängliga för vissa. Här
menar jag att den homosociala gemenskapen förstärker ledarskap
som en manlig praktik i företaget. Konstruktionen av ledarskap och
manlighet kan därmed ses som integrerade processer (Collinson &
Hearn, 1994; Wahl, 1996).

Det kan naturligtvis påpekas att det finns få kvinnor på arbets-
platsen, och att det därmed inte finns så många kvinnor för männen
att ”socialisera” sig med. Tidigare forskning visar dock att manlig
homosocialitet kan iakttas på såväl mansdominerade som könsblan-
dade arbetsplatser (Hearn & Parkin, 1995; Lindgren, 1996; 1999.
Se även Holgersson, 2003a för en översikt).

Att ledarskap inom produktionsenheten av tradition präglats av
såväl lång arbetslivs- och ledarerfarenhet som av manlig dominans
kan i ett framtidsperspektiv kompletteras med bilder av en föränd-
ringssträvan mot fler kvinnor som chefer i företaget och produk-
tionsenheten. Denna förändringssträvan uttrycks bl a i företagets
jämställdhetsplan samt i den artikel som företagets VD och läns-
styrelsens jämställdhetsdirektör tillsammans författat (se kapitel 4).
Jämställdhetsplanen kan innebära ett visst ”trendbrott” i den gängse
rekryteringsmodellen. I planen anges konkreta mål om att andelen
kvinnor som är chefer ska vara lika stor som andelen kvinnor på
företaget samt att det senast 2004 ska finnas två kvinnliga AO-
chefer i verkstaden. Detta mål kräver en annan rekryteringsstrategi
än den tidigare mer frekvent gällande rekryteringsgången, med
troligen andra rekryteringsgrunder än de hittills gällande. Bland de
intervjuade fanns som framgått två yngre ledare, varav en kvinna,
som också kan ses som ”utmanare” till den dominerande bilden av
ledarskap som en enbart lång och manlig historia.

– en hängiven historia?
I idealbilden av det goda ledarskapet och kompetenskrav som
beskrivs i intervjuerna framstår ledarskap som något som kräver
engagemang och hängivenhet. Det finns också ett starkt fokus på
ledaren som person eller individ.

Med den samlade bilden av hur en bra ledare ska vara kan man
konstatera att det närmast är en bild av en supermänniska som
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beskrivs av de intervjuade. Epiteten är för det mesta mycket aktivt
formulerade; att vara drivande, vara engagerande och kreativ. Detta
samtidigt som ledaren ska vara lyssnande och lyhörd. Definitionen
av den ensamme ”Hjälteledaren” ligger inte långt borta i idealbil-
den. I formuleringen av intervjufrågan som ställdes i anslutning till
det här området, dvs hur ska en bra ledare i er verksamhet vara,
ligger ett individfokus. Därför är det kanske naturligt att intervju-
personerna väljer att beskriva just en enskild individ. Med en
processuell och relationell syn på ledarskap hade man dock kunnat
förvänta sig att de intervjuade i större utsträckning skulle ha valt att
även prata mer om ledaren i ett sammanhang, t ex relatera ledar-
skapet ytterligare till samspel med medarbetare, kollegor (t ex led-
ningsgruppen) och verksamhet. Den sammantagna bilden av den
gode ledaren som beskrivs i intervjumaterialet kan man rimligtvis
ifrågasätta då det gäller möjligheterna för en enskild individ att leva
upp till de krav eller önskemål som ställs på den ideale ledaren (jfr
Kanters, 1977, resonemang om ledarskap som total hängivelse, se
även Cockburn, 1991).

I ledarnas beskrivning av sin praktik och hur arbetets omfatt-
ning ser ut, dominerar beskrivningar av en arbetsdag som är längre
än åtta timmar, minst mellan nio till tio timmar tycks vara en vanlig
omfattning, ibland även upp till tolv timmar. Det förekommer ock-
så beskrivningar om att långa arbetsdagar är något som hör till
arbetsplatsens kultur och att en ledare alltid ska kunna vara till-
gänglig och rycka ut om det skulle behövas. Att vara beredd att
arbeta långa dagar och att ständigt befinna sig i stand-by-läge,
bidrar också till bilden av ledarskap som hängivenhet.

Som en kontrast till detta beskriver dock cheferna att de inte
vill arbeta för mycket. Jobbet måste begränsas så att privatlivet och
den egna hälsan inte blir lidande. En kontrast till att långa arbets-
dagar framställs som något normalt är också en av företagets
grundläggande värderingar; rätt balans i livet, där medarbetarna
uppmanas att finna en balans mellan sig själva, sin familj/fritid
samt arbetet.

Ledarskapets ledstjärnor som också är ett policydokument kan
tolkas på olika sätt. På ett sätt kan ledstjärnorna fungera förstär-
kande av bilden av ledarskap som något som kräver ett alldeles sär-
skilt engagemang och hängivenhet. En ledare ska vara en person
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med starka personliga egenskaper; självinsikt, prestigelöshet och
mod. Därutöver ska ledaren agera på ett sätt som inbegriper såväl
strategiska och visionära uppgifter som relations- och utvecklings-
inriktade uppgifter. Lästa på ett annat sätt kan åtminstone några av
ledstjärnorna fungera som ett stöd för en ledare som inte måste
klara allting själv – även om just denna aspekt också formuleras på
ett aktivt sätt: att inte behöva kunna allting själv innebär att ledaren
uppmanas att etablera nätverk inom och utom företaget.

Ledarskapets rumsliga placering i företaget kan sägas under-
bygga bilden av ledarskap som hängivelse. Företagets högsta led-
ning befinner sig i slottet, avskilt från kontor och verkstad. De
ledare som ingår i materialet har dels egna arbetsrum, dels delar
några AO-chefer arbetsrum med varandra eller viss personal som
hör till deras område. Annan tjänstemannapersonal sitter i kontors-
landskap och operatörerna hör geografiskt till olika områden där de
oftast inte har någon egen arbetsplats – de förflyttar sig beroende
på arbetsuppgift. Ledarskap kräver däremot särskilda rum. Denna
exklusivitet och särskildhet menar jag bidrar till bilden av ledar-
skap som hängivenhet i företaget.

Den dominerande bilden är således att ledarskap kräver en sär-
skild hängivenhet, men denna bild utmanas samtidigt av enskilda
chefers strävan att begränsa sin arbetstid och av företagets grund-
läggande värderingar om rätt balans i livet som de uttrycks på
policynivå.

– en enhetlig historia?
Det verkar existera en stark och gemensamt delad bild av hur en
bra ledare ska vara i verksamheten, även om alla inte är lika ordrika
i sina beskrivningar. Det som framför allt betonas är inriktningen
på att hantera mänskliga relationer genom att dels stödja, lyssna
och skapa förutsättningar, dels genom att vara en mogen person
som även förmår hantera situationer som konflikthantering samt att
även kunna meddela och hantera svåra eller ofördelaktiga beslut
och de situationer som därmed kan uppstå. Jämför man med litte-
ratur på området, betonas i princip samma aspekter. Beskrivna stra-
tegier för ledarskap i processorganiserade organisationer kan tolkas
som ett förordande av en stödjande, relationsinriktad, personali-
serad/karismatisk ledarstil (Sandberg & Fogelberg Eriksson, 2000).
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Ledarnas beskrivningar av vad de gör under en arbetsdag utgör
en intressant spegling till idealbilden av ledarskap – om idealet
tecknar bilden av en multikompetent individ med personlig mognad
som är den som aktivt ska utöva ledarskap genom visioner och
strategier, så tecknas i beskrivningen av arbetsdagen en person som
mer är styrd av händelser och krav i omgivningen. Ledaren är inte
den person som ensam bestämmer, planerar och strategiskt genom-
för en viss ledarlinje. Visionen om ett planerbart arbete finns, men
beskrivningarna av arbetsdagen handlar snarare om hur ledaren får
anpassa sig till problem och oplanerade händelser som dyker upp.
Vissa framställer också arbetsinnehållet ”möten” som något de inte
styr över, utan att de måste anpassa sig till antalet möten som för
tillfället är aktuellt.

I ledarnas beskrivningar av sitt arbete framträder en arbetssitua-
tion karaktäriserad av fragmentisering och en ständig ström av
olika frågor som måste hanteras, något som också konstaterats i
tidigare forskning om ledares arbete (t ex i Carlsons klassiska
studie från 1951 eller Mintzberg, 1973). Mycket arbetstid läggs på
möten – vad mötena handlar om och vad de betyder har vi egent-
ligen ingen direkt bild av genom intervjuerna, utom att de delvis
framställs som störande på något sätt. Den utvecklingsinriktade
ledarrollen så som den formulerats i idealbilden är inte särskilt
framträdande, snarare verkar det vara den anpassningsinriktade rol-
len som står i fokus – även om den säkert skulle kunna karaktäri-
seras som konstruktiv anpassningsinriktning. Det framstår som nor-
malt att vara tvungen att reagera på uppkomna händelser, snarare
än att vara den aktive, drivande och påverkande ledare som be-
skrevs i samtalssammanhanget om det goda ledarskapet. Om jag
likt Senge (1990) skulle sätta etiketter på ledarna, fick det utifrån
deras egna beskrivningar i intervjuerna bli mötesmatadorer, infor-
mationshanterare och samordnare, snarare än t ex formgivare och
lärare. Kanske är det också frågans karaktär som resulterat i den här
typen av beskrivning – kan det vara så att ledare betraktar det
utvecklingsinriktade arbetet som något som är skilt från den dag-
liga verksamheten? En slags extraordinär arbetsuppgift som det inte
finns utrymme för eftersom (de låter) dagliga händelser tar över-
handen (jfr Fogelberg, 1998)?
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När beskrivningarna av vad de gör som ledare jämförs med hur
de menar att en bra ledare ska vara uppstår således ett glapp. Det är
inte någon överraskning, detta glapp mellan institutionaliserade
idéer om ledarskap (se t ex Czarniawska & Joerges, 1996;
DiMaggio & Powell, 1983) och en lokal praktik påvisas oftast i den
forskning som beaktar såväl espoused theories/föreställningar om
ledarskap som theories in use/utövat chefsarbete (se t ex Moqvist,
2005). Det kan naturligtvis också bero på att det är språket som
begränsar oss; det är svårt att konkret och detaljerat förklara för
någon vad man arbetar med eller gör, men beskrivningarna av det
som görs och hur det borde vara är ändå av väldigt olika karaktär.
Då idealbilden beskrivs är det litteraturens aktive och utvecklings-
inriktade ledare som återkommer, och ordvalen i den beskrivningen
görs inte lika tydligt då ledarna beskriver vad de gör i sitt arbete.
De ger i idealbilden generella beskrivningar av ett gott ledarskap.

Ett sätt att förstå ledarnas beskrivningar av den gode ledaren är
att betrakta dessa som ett led i ett slags legitimeringsarbete – att
visa hur viktigt ledarskapet är i en organisation eller som ett led i
att skapa de ”rätta” värderingarna (för liknande resonemang, se t ex
Pfeffer & Sutton, 2000). Ett annat sätt är att betrakta ledarnas
beskrivningar är att se dessa som uttryck för ”diskursen om ledar-
skap”, eller en reproduktion av stereotyper om ledarskap. En popu-
lär managementdiskurs, där moden eller trender kring vad som lyfts
fram som önskvärda ledaregenskaper eller passande ledarstil, tycks
ha starkt genomslag (Furusten, 1996).

Under observationerna är det mer tydligt, än vad som framgår
av intervjuerna, att det finns olika inriktning i ledarskapet bland de
olika cheferna. Genom observationerna tydliggörs att olika förut-
sättningar råder och påverkar ledarskapet för de olika cheferna som
relaterar till områdets uppgift, innehåll och placering i produktions-
flödet (tydligast för AO-cheferna); personalens sammansättning,
kompetens, engagemang; ledarens bakgrund, synsätt, val och stra-
tegier samt krav inifrån och utifrån. För att exemplifiera från obser-
vationsstudien arbetar AO-chef 6 i ett område i början av produk-
tionsflödet där operatörerna i relativt hög utsträckning utför ensam-
arbete i tuff arbetsmiljö, medan AO-chef 4 befinner sig i slutet av
produktionsflödet där operatörerna i högre utsträckning arbetar i
team. Eftersom produkten i produktionsflödet befinner sig närmare
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leverans till extern kund, påverkas AO-chefens arbetskontakter av
detta. Därtill kommer chefernas subjektiva preferenser och erfaren-
heter. Ytterligare en förutsättning som skulle kunna analyseras här,
är den konstruktion av manlighet som gäller som norm inom res-
pektive område – något som också kan tänkas påverkas av förhål-
landen som kopplar till områdets uppgift och organisatoriska och
personella förutsättningar. Utformandet av ledarskap kan således
variera mellan områdena i relation till dominerande manlighetskon-
struktioner.

Vad gäller inriktningen på ledarskapet, framstår det som be-
drivs på den högsta nivån något mer explicit reflekterande än på de
andra nivåerna och i produktionschefens uppgift finns en förväntan
om att ha en annan helhetssyn på verksamheten än i jämförelse
med de andra cheferna. På AO-chefsnivå finns en rad olikheter som
hänger samman med de olika förutsättningar (se stycket ovan) som
råder.

Likheterna mellan chefernas arbetssituation har att göra med
den mängd kontakter och interaktioner som äger rum varje dag; en
del planerade men många oplanerade.

Ledarskap som en enhetlig historia handlar sammanfattningsvis
om den enhetlighet som framträder i talet om ledarskap, i idealbil-
den av det goda ledarskapet. Det finns också en enhetlighet i deras
beskrivningar av vad de gör. I talet om ledarskap finns alltså stora
likheter intervjupersonerna emellan. Att bilden av ledarskap som
något enhetligt kan ifrågasättas handlar dels om den diskrepans
som uppstår i chefernas beskrivning av ideal respektive vad de gör
under en arbetsdag. Beskrivningarna från den observerade prakti-
ken visar att det kan finnas likheter men också skillnader och varia-
tioner mellan dessa manliga ledare – vissa som kan relateras till
organisatoriska förutsättningar men också till personliga preferen-
ser och egenskaper. Män som är ledare kan således vara manliga
ledare på en rad olika sätt; såväl enhetlighet som variation fram-
träder parallellt.
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Kön
Intervjusvaren i anslutning till temat kvinnors och mäns ledarskap
är mångtydiga. Frågorna som ställts verkar pressa in intervjuperso-
nerna (åtminstone vissa) i en situation där de vill säga något som
låter välövertänkt och i någon mening politiskt korrekt. Vad gäller
aspekten jämställdhet och kön, finns olika inställningar även om
alla (utom mellanchef 2 som inte intervjuats om detta) visar in-
tresse för frågan och tycker att det vore angeläget med fler kvinn-
liga medarbetare och ledare. Med eller utan egen erfarenhet av att
arbeta tillsammans med kvinnor, menar cheferna att kön både
spelar roll och inte spelar roll. AO-cheferna går in på att det finns
skillnader (naturliga sådana) eftersom kvinnor och män är bra på
olika saker och har olika orientering. Den högste chefen har mött
aktuell (kommunikations-)problematik som kan ha med kön att
göra men säger i andra sammanhang att det finns kvinnligt och
manligt i ledarskap som dock inte behöver vara relaterat till kvin-
nor respektive män. Hur kön konstrueras i och genom ledares tal,
interaktioner samt deras organisatoriska kontext analyseras nedan.

– en historia om individualitet och personlighet?
I flera av intervjupersonernas svar på frågor kring kvinnors och
mäns ledarskap, tas avstånd från dikotomin likhet–skillnad mellan
könen genom att framhäva individuella eller personliga drag som
överordnade en könssortering (se även Fogelberg Eriksson, 2003).
De uttrycker att ledarens, eller medarbetares, kön inte spelar någon
roll.

Att kön skulle vara en historia om individuella särdrag och per-
sonlighet, överges dock av de flesta under intervjusamtalen: först
redovisar intervjupersonerna en åsikt om att individuella skillnader
(där intervjupersonerna inte inbegriper kön) är det som avgör in-
ställning till och utövande av ledarskap, för att efter en stund kom-
ma in på särskiljande, generella skillnader de ser mellan kvinnor
respektive män.
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– en historia om skillnad

I intervjumaterialet finns det liksom redovisats i andra studier (t ex
Abrahamsson, 2000; SOU 1994:3) en tydlig inriktning i svaren som
handlar om att betona skillnader mellan kvinnor och män.

För att sammanfatta och åskådliggöra den dominerande bilden
av hur skillnaden mellan könen karaktäriseras i relation till ledar-
skap presenteras nedanstående tabell. Listningen som görs där be-
står av rådata i kortform.

Tabell 3. Intervjupersonernas uppfattningar om kvinnor och män (som ledare).

Kvinnor (är / har) Män (är / har)

Ett bredare register, ger bredare perspektiv
Bättre ledare pga ärlighet och ödmjukhet
och allt det där
Kan fånga upp en del stämningar
Det schablonmässiga; omhändertagande
och mammor
Skulle fokusera mer på personaldelen
Skulle kräva mer på den själsliga delen
Kräver mer underhåll på personalsidan
Duktiga på svåra personalärenden
Mer mänskliga och tänker lite mer på
den mjuka biten
Lite mjukare
Mer verbala
Kanske tänker efter en gång extra och
kanske håller tillbaka (innan de fattar
beslut)
Inte lika tävlingsinriktade
Uthålligare och har större tålamod,
går inte så fort fram
Jätteduktiga truckförare, mer försiktiga,
kör sönder mindre maskiner
Tjejer som jobbar ihop har en jävla
förmåga till intriger

Mycket mer tävlingsinriktade och leder
mer på den tråden
Mer fåordiga
Vill gå vidare snabbare
Ofta väldigt hårda mot varandra

Från tabellen med de karaktäristika som intervjupersonerna säger
utmärker respektive kön, kan man dra några slutsatser: intervju-
personerna tycker alltså att det är skillnad mellan kvinnor och män
och det finns mer att säga om kvinnors egenskaper än om mäns.
Kvinnorna är de som framför allt förknippas med könskaraktäris-



8. Analys

157

tiska drag, medan männen inte har så många karaktäristika som kan
kopplas till deras kön. Det kan man förstå som ett exempel på att
män som ledare utgör normen, och att det som är ”annorlunda”
måste benämnas (jfr Beauvoir, 1949; Hirdman, 2001). Utifrån
Kanters (1977) resonemang om tokenism kan det också förstås som
att män ses mer som individer och kvinnor mer som representanter
för sitt kön. De beskrivningar som ges överraskar inte på något
nämnvärt sätt, utan är snarare exempel på könsstereotypa beskriv-
ningar som kan kännas igen från andra sammanhang (jfr t ex
Holgersson, 1998b; Pettersson, 1996; SOU 1994:3). Enkelt sam-
manfattat skulle man kunna säga att intervjupersonerna menar att
kvinnor framför allt är relationsinriktade medan männen är upp-
giftsorienterade.

Jämställdhet som en arena för konstruktion av kön
Ett annat frågeområde på temat kön handlade om ledarna någon
gång upplevt annorlunda bemötande eller behandling pga kön, vil-
ket kan förstås som en jämställdhetsproblematik. Här framkommer
svar som dels handlar om ledarna själva, dels om andra. I de svar
som handlar om ledarna själva anger merparten att de upplever att
de inte särbehandlats pga kön medan en gör det – i det fall det
handlar om egen upplevelse är det en kvinna som gör den iakttagel-
sen. Hon anger att en positiv aspekt av att höra till underrepresen-
terat kön i ledarsammanhang är att tillåtas ställa frågor som en man
inte skulle kunna ställa. En mer negativ aspekt som hon tar upp
handlar om känslor av misstroende mot henne som gör att hon
verkligen måste visa sin kompetens i en situation (jfr synlighet,
Kanter, 1977).

De svar som berör ”andra” än intervjupersonerna själva, eller
området särbehandling mer generellt på arbetsplatsen (och i all-
mänhet), handlar dels om att det inte förekommer någon särbehand-
ling pga kön i den egna verksamheten, dels om att man allmänt kan
se att kvinnor tenderar att särbehandlas negativt – kanske mer fram-
trädande på andra arbetsplatser och i samhället i stort än i den egna
verksamheten.

Ytterligare ett intervjuområde på temat kvinnors och mäns
ledarskap fokuserade ledarnas inställning till jämn könsfördelning.
Här framkommer att de intervjuade ledarna både tycker att det är
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viktigt och inte viktigt med en jämn könsfördelning (jfr Eriksson &
Eriksson, 2002). Flera påpekar att det inte bör ske kvoteringar av
olika slag för att uppnå en jämnare könsfördelning – det är kompe-
tensen som ska avgöra om en person ska få en tjänst eller inte.
Samma personer kan samtidigt säga att det är önskvärt med en
könsmässig blandning. Det framhålls att det vore bra att få in fler
kvinnor på ledande positioner eftersom de framställs utgöra ett
särskilt bidrag till organisationen (jfr Alvesson & Billing, 1999;
Wahl, 1996).

Som tidigare nämnts utgör de resultat som beskrivits i resultat-
kapitlen ett urval av de svar som genererades i intervjustudien.
Under intervjuerna ställdes (oftast – det var åtminstone det tänkta
förloppet) frågorna kronologiskt i den ordning som presenterats
här. Det kan konstateras att intervjupersonerna framställer såväl de
kompetenskrav som ställs på en ledare som det goda ledarskapet
som något könsneutralt. Här skulle man kunna dra slutsatsen att
kön förstås som oviktigt, betydelselöst eller irrelevant av intervju-
personerna i relation till ”hur en ledare bör vara” eller vilka kvalite-
ter i termer av kompetens, egenskaper eller ledarstil en ledare i den
aktuella verksamheten bör ha.

Då intervjuområdet kvinnors och män ledarskap introduceras
lyfts kön upp som aspekt och förväntas kommenteras av intervju-
personerna. I deras explicita tal om kön, återkommer delvis stånd-
punkten att kön är oviktigt, betydelselöst eller irrelevant; personlig-
het och individuella särdrag framställs vara av mer betydelse-
bärande karaktär i relation till området kompetens och ledarskap.
Intervjupersonerna växlar här dock ofta mellan perspektiv och den
dominerande bilden är att ’kön spelar roll’ i relation till kompetens
och ledarskap. Som framkom ovan görs en skillnad mellan kvin-
nors och mäns egenskaper och ledarstilar, kvinnligt kön är en mar-
kör för framför allt negativ särbehandling och könsblandning anses
bra eftersom kvinnor kan tillföra något komplementärt till organisa-
tionen i relation till män. På en och samma gång framstår alltså kön
som både viktigt och oviktigt; könsblandning är bra, men kön be-
tyder inget (jfr Eriksson & Eriksson, 2002).
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Arbetsmiljön, arbetsdelning och artefakter som
arenor för konstruktion av kön
De synliga intryck, uttryck och avtryck57 som togs upp kring arbets-
miljö i kapitel 4 säger något om arbetsdelningen i den aktuella
verksamheten, nämligen att kvinnor och män utför olika arbets-
uppgifter. Det är framförallt män som är chefer, det är det normala i
verksamheten, och de kvinnor som finns i arbetsmiljön är under-
ställda män och arbetar med andra uppgifter än merparten av den
manliga personalen (jfr Acker, 1992; Hirdman 2001). Kvinnorna är
få – de är ”avvikare” – i den studerade verksamheten, vilket kan
noteras vid besök, eller upptäckas vid räkningen av en så trivial
aspekt som antalet dam- respektive herrtoaletter. Bilder på halv-
eller helnakna kvinnor och kvinnliga kroppsdelar bidrar till en
manlig kultur (jfr Holgersson, 1998a), liksom engagemanget för
tekniska lösningar (jfr Cockburn, 1991; Mellström, 2001a).

I (åtminstone merparten av) de interaktioner som förekommer i
arbetet återskapas ständigt en traditionell könsordning. Inom pro-
duktionsenheten består de dagliga kontakterna framför allt av kon-
takter mellan män; mellan operatörer och chefer och chefer emel-
lan. Det finns inom den studerade produktionsenheten en kvinnlig
chef och det visar sig från intervju- till observationsstudie att kön
därmed aktualiseras som en potentiellt problematisk aspekt. I pro-
duktionsenhetens ledningsgrupp förtydligas också könsfördelning
och -ordning, där två av de tre kvinnor som hör till ledningsgrup-
pen innehar servicefunktioner; sekreterare respektive personal-
administratör. I samband med ledningsgruppsmöten vi deltagit i
finns också inslag av marginalisering av de frågor som den kvinn-
liga mellanchefen tar upp (t ex damtoalettens status och det plane-
ringsmöte hon vill ska genomföras). I den manlige produktions-
chefens och den kvinnliga sekreterarens dagliga samspel återfinns
också en slags idealtypisk könsrelation, där mannen är hierarkiskt
överordnad och där kvinnan ”sköter om” (med produktionschefens
egna ord) mannen.

De personer som ingått i studien kan också sägas bidra till
återskapandet av en genusordning genom att det uttrycks att
kvinnor och män besitter olika egenskaper och kompetenser (jfr

                                                  
57 Formuleringen lånad från Borg (2001).
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Gunnarsson, 1994; Pettersson, 1997; Westberg-Wohlgemuth, 1996)
vilket t ex medför en ”naturlig” uppdelning av arbetsuppgifter.
Flera samtal och situationer i anslutning till ledarnas arbete innebär
att de uttalar sig om olikheter mellan könen där olika kompetenser
och egenskaper kopplas till kön (jfr Acker, 1992; Thurén, 1996).
Traditionella könsmönster återskapas. Det är framförallt kvinnor
och kvinnlighet som kommenteras i de samtal där kön explicitgörs.

Agerande och tal på kollisionskurs med traditionella
könskonstruktioner
Två teman som aktualiseras under observationerna är familje- samt
relationsinriktningen hos ledarna. Dessa två teman kan förstås på
diametralt olika sätt. Det tal om familj som frekvent förekommer
under observationerna kan förvisso å ena sidan ses som bidragande
till att (åter)skapa ledarna som en del i en traditionellt heterosexuell
och patriarkal familjeordning (jfr resonemangen i tidigare avsnitt).
Att vara en god far kanske ingår i en hegemonisk maskulinitet?
Familjetemat kan å andra sidan ses som ett intressant exempel på
att det inte enbart är i kvinnliga miljöer som uppmärksamhet ägnas
åt tillökning i familjen eller intresse finns för varandras hemrela-
tioner och barn (Padavic & Reskin, 2002; Lindgren, 1992). Att
familjen är högst närvarande för de aktuella ledarna utmanar en
sådan här formulering:

Konstruktionen av ledarskap i manlighetstermer förvisar allt icke-
manligt (t ex familj, känslor, olika slags sårbarhet och beroende) till
marginalen och förlägger det huvudsakligen utanför organisationen …
(Billing, 1997, s 136)

Företaget har också i sin officiella hållning till föräldraledighet
fastställt att de ska verka för att underlätta för föräldrar att förena
förvärvsarbete och föräldraskap. Företaget har t ex beslutat att ge
ekonomisk kompensation vid uttag av föräldraledighet upp till
motsvarande 80 % av lönen för att bl a stimulera mäns uttag av
sammanhängande föräldraledighet. I jämställdhetsplanen påpekas
att även chefer har rätt att arbeta deltid under småbarnsperioden.
Företagets policy på detta område kan sägas bidra till en uppluck-
ring av särskiljandet mellan familjeliv och arbetsliv (som det t ex
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framställs i citatet ovan), där mäns aktiva föräldraskap i termer av
uttag av föräldraledighet ska underlättas.

Relationsinriktningen hos ledarna som tidigare berörts kan ock-
så den tolkas på två sätt. Relationsinriktningen kan förstås i termer
av manlig homosocialitet, vilken fungerar återskapande av manlig
dominans på ledarpositioner och av en manlig norm kopplad till
ledarskap (diskuterades tidigare i kapitlet). Med en tvärtomtolkning
kan man förstå relationsinriktningen som de manliga ledarnas in-
tresse för omsorg om medarbetare och kollegor, och då en omsorg
som skiljer sig från den homosociala omsorg som utesluter kvinnor
och de män som inte ”passar in” (Holgersson, 2003b). Relations-
inriktningen förstådd på det sättet, handlar snarare om mäns gestal-
tande av femininitet, än att manligt homosocialt omsorgsarbete
pågår.

Familjetemat och relationsinriktningen är alltså möjliga att
tolka i enlighet med traditionella könsmönster, men också som tec-
ken på en lokal uppluckring av vad som konstrueras som manligt
och kvinnligt. Båda tolkningsalternativen framstår som rimliga,
menar jag.

Ledarskap och kön
I avsnitten ovan diskuteras olika sätt att förstå intervju- och obser-
vationsmaterialet på temat ledarskap respektive kön. I avsnittet om
ledarskap, aktualiseras könsaspekter flera gånger i analysen. Även i
analysen av kön, aktualiseras ledarskap. I detta avsnitt sammanförs
nu ledarskap och kön mer explicit, genom att det empiriska mate-
rialet om ledarskap analyseras i maskulinitets- och femininitets-
termer och genom att materialet om kön sammanfogas med mate-
rialet om ledarskap.

I diskussionen tidigare i kapitlet beskrivs ledarskap i verkstads-
industriföretaget som en lång och manlig historia, en hängiven his-
toria och en enhetlig historia – dock med förbehållet att dessa
”historier” också utmanas i företaget. Genom att uppmärksamma
utmanarna utkristalliseras det dominerande; det som bryter av hjäl-
per till att formulera det dominerande. Det som här utgör utmanare,
eller motstånd, till de beskrivna historierna handlar om ledares
alternativa sätt att förhålla sig till ledarskap respektive kön, t ex
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deras vilja att begränsa arbetet och resonemang som tar avstånd
från könstillhörighet som utslagsgivande för ledarskap. Utmaningar
mot det dominerande mönstret är också möjligheten att tolka olika
företeelser som familje- och relationsorientering i materialet på
alternativa sätt. Policydokument om rätt balans i livet och jäm-
ställdhet fungerar också utmanande mot det beskrivna mönstret. Då
en kvinnlig chef gör entré i ledningsgruppen uppstår med Kanters
(1977) terminologi en strukturell effekt (synlighet och kontrast),
vilket både bidrar till formulerande av den norm som råder inom
produktionsenheten och indirekt som utmanare till nämnda histo-
rier. Den kvinnliga kroppen blir en arena för konstruktion av
”annorlundahet” i relation till den dominerande bilden av ledarskap
inom den studerade enheten. Annorlundaheten handlar om hennes
kroppsliga kön, ålder och utbildning (jfr begreppet intersektiona-
litet) samt att hon också tillskrivs genusskillnader, t ex att hon an-
ges tala ett ”annat” språk som uppfattas svårt att förstå av hennes
manliga kollegor. I relation till linjens ledarskap i produktionen
representerar denna chef också en position som kan uppfattas som
”besvärlig” av AO-cheferna, då den centrala planeringsfunktionens
logik inte alltid överensstämmer med den lokala planeringslogik en
AO-chef eftersträvar i sitt ansvarsområde. I mötet mellan central
planering och AO-chefsnivå möts således funktion och process, dvs
administration/kontroll/planering möter produktionsflöde.

Men vad är det denna annorlundahet som jag formulerar utma-
nar? Att liksom annan könsteoretisk forskning (t ex bidragen i
Collinson & Hearn (Eds.), 1996) diskutera att maskulinitet och
ledarskap är sammanvävda konstruktioner är fullt möjligt med
utgångspunkt i det empiriska material som presenterats. En ledare
redo att ägna mycket tid åt sitt arbete, att vara strategisk, resultat-
och målinriktad, drivande osv kan ses som uttryck för maskulinitet
(Alvesson & Billing, 1999; Hofstede, 1998). Könsfördelningen på
ledarbefattningar och den homosociala gemenskapen i ledarkretsar
förstärker bilden av ledarskap som manligt i den studerade enheten.

Ledarskapsmaskuliniteter
Ett sätt att formulera det dominerande mönstret är att, med
utgångspunkt i materialet och den diskussion kring resultatet som
förts, prova begreppet ’ledarskapsmaskuliniteter’ för att beskriva
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ett antal lokalt förankrade diskurser och praktiker som kan relateras
till ledarskap och kön. Tidigare har jag refererat Collinsons och
Hearns (1994) genomgång av multipla maskuliniteter som de rela-
terar till ledarskap. Författarna beskriver hur olika maskuliniteter är
centrala för utövande av genderiserad makt i organisationer (jfr
Kvande & Rasmussen, 1993). Genom att jag här sammanför
begreppen ledarskap och maskulinitet tydliggörs relationen mellan
dessa ytterligare. Ledarskapsmaskuliniteter ska här ses som de
lokalt förankrade diskurser och praktiker där ledarskap och
maskulinitet möts. Det jag valt att kalla ’möte’ mellan ledarskap
och maskulinitet kan också beskrivas som sammansmältning eller
sammanvävning. Dessa möten mellan ledarskap och maskulinitet
sker i ledarnas beskrivningar av det goda ledarskapet respektive
kvinnors och mäns egenskaper, samt i de situerade interaktionerna.
Mötet präglas av en ömsesidighet; en växelverkan som finns mel-
lan konstruktion av ledarskap respektive maskulinitet, i enlighet
med intersektionell terminologi, där båda konstruktionerna för-
stärker varandra. Ledarskapsmaskuliniteterna kan ses som kon-
struktioner som fungerar såväl metaforiskt som processuellt för att
beskriva de föreställningar och praktiker som kommer till uttryck i
materialet. Ledarskapsmaskuliniteterna formar och formas av före-
ställningar och praktik.

Ledarskapsmaskuliniteterna formuleras nedan i form av en
typologi, eller som olika former av ledarskap och maskulinitet i den
lokala kontexten58.

Bygdens son

En manlig chef kan fungera som arvtagare och vidarebefordrare av
traditioner i den aktuella miljön. Cheferna i materialet har en stark
lokal förankring; AO-cheferna har t ex en lång arbetslivserfarenhet
inom företaget. De kan relatera sin egen arbetslivshistoria till andra
män; kollegor och chefer som de delat erfarenheter med. Anekdoter
om äldre, manliga, chefer berättas. Vissa chefer har rekryterats,
handplockats, av andra män som valt ut dem som lämpliga och

                                                  
58 De olika former som presenteras i typologin ska inte förväxlas med kategorier
som är varandra uteslutande. Här förekommer tvärtom överlappningar, där en
och samma person kan gestalta samtliga ledarskapsmaskuliniteter.
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hjälpt fram dem till chefsbefattning. En av mellancheferna har stöt-
tats att via företagsfinansierad högskoleutbildning kunna avancera
till mellanchefsnivå. På det sättet kan flera av cheferna förstås som
just söner, som tas om hand (av andra män) och får växa in i ledar-
rollen i företaget. Släktskap, bildligt och bokstavligt, chefer emel-
lan bidrar till en konstruktion av chefen som en ”son” i den aktuella
miljön. Förankringen i bygden framstår som stark i relation till
företagets långa historia på orten, men det finns också en förank-
ring som handlar om engagemang i lokala idrottsklubbar, inom
brandkår osv. Aspekter av informalism (Collinson & Hearn, 1994)
finns alltså närvarande här; de informella relationerna som också
utvecklas i anslutning till traditionellt manliga intressen som t ex
idrott. Överfört fungerar metaforen son som markör för dessa infor-
mella relationer och t ex gemensamma intressen mellan far och son
som kan fungera som sammanhållande kitt i en familj.

Ytterligare en konstruktion, som anknyter till familjen som en
metafor för relationerna på en arbetsplats, och som också anknyter
till konstruktionen bygdens son, är

Fadern

Som en metafor för ledarens och mannens ”vuxna” uppdrag har jag
valt Fadern. Med vuxet uppdrag menar jag här de beskrivningar av
ledaren som den som måste ha förmågor och egenskaper som hand-
lar om att vara mogen nog att fatta svåra beslut, vara rättvis och
hantera situationer av konflikt – några inslag i ledningen av och i
mänskliga relationer. Framför allt ingår dock i det vuxna uppdraget
att ha ett ansvar för andra inslag i relationsarbetet på arbetsplatsen;
att visa omsorg, skapa förutsättningar, stödja och lyssna på med-
arbetarna. De egenskaper och förmågor som behövs för att klara
dessa uppdrag förutsätts de manliga ledarna ha; i deras beskriv-
ningar av vad som krävs ligger en självklarhet i att de också är
kompetenta för dessa, faderliga, uppdrag.

Ledaren fungerar också som en fadersgestalt i relation till yngre
ledare (män). Dessutom är det så att samtliga chefer som varit före-
mål för deltagande observationer, och flertalet av de intervjuade,
också relaterar till sig själva som just fäder i sina respektive privata
familjeförhållanden, genom nämnande av barn (och i något fall
barnbarn).
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Inslag av konstruktionen Fadern finns i Holgerssons (2003b)
analys av rekrytering av företagsledare, där författaren inom ramen
för homosocialitetsprocessen bl a behandlar homosocial omsorg.
Hos Collinson och Hearn (1994) finns beskrivningar av ett paterna-
listiskt förhållningssätt till och i ledarskap och manlighet, som bl a
karaktäriseras av att maktbasen för en ledare legitimeras genom ett
framhållande av samarbete, förtroende och frivillighet. Även ett
ömsesidigt beroende i hierarkiska relationer framhålls. Genom att
göra detta kan en imaginär jämlikhet uppstå, där ledarens agerande
och beslut ”är till för de anställdas bästa”. Detta kan direkt kopplas
till situationen i en familj där föräldrar – en far – utgår från de per-
sonliga relationerna i sin maktutövning gentemot barnen. En föräl-
der har att fatta olika typer av beslut som såväl kan begränsa som
utveckla barnet mot bakgrund av att ”det är för barnets bästa”.

Den hängivne

En ledare, en man, är en hängiven person som är redo att arbeta
mycket och investera ett omfattande engagemang i sitt arbete.
Engagemanget är riktat såväl mot måluppfyllelse i relation till pro-
duktion och ekonomiska resultat som mot personalen. Hängiven-
heten är även länkad till den lokala förankringen, som jag tolkar det
finns det en extra dimension i att höra hemma i det lokala samman-
hanget, där hängivenheten också handlar om en identifikation med
företaget och dess produkter – att vara en son och/eller en fader i
verksamheten. Som en förstärkning av denna ledarskapsmaskuli-
nitet fungerar uppfattningar om kvinnors svårigheter att kunna
arbeta som chef enligt de förväntningar som finns på att ”alltid vara
redo”, att kunna hoppa in i en taxi mitt i natten om så krävs för att
kunna infinna sig i verkstaden och ta tag i någon krishärd. Här
finns likheter med entreprenörialismen och karriärismen som den
beskrivs av Collinson och Hearn (1994). En närliggande formu-
lering av denna typ av ledarskapsmaskulinitet skulle också kunna
vara yrkesmannen – med anknytning till den långa yrkeserfarenhet
som många chefer har – och också den stolthet som finns i relation
till företagets produkter och tekniska lösningar i såväl produktion
som produkt.

Dessa tre ledarskapsmaskuliniteter tolkar jag som i någon me-
ning dominerande i det empiriska materialet, med ett annat språk-



Ledarskap och kön

166

bruk kan de sägas utgöra lokala varianter av hegemonisk masku-
linitet och ledarskapspraktik. En ledarskapsmaskulinitet som lyfts
fram i retoriken kring ledarskap är

Den feminine

En tentativ ledarskapsmaskulinitet, snarast ett diskussionsspår, som
fångar något av utmanandet av dominerande mönster, skulle kunna
vara ’den feminine’. I materialet finns belägg för en att ledarna vär-
derar femininitet som något önskvärt i relation till ledarskap då det
formuleras som att handla om ett varierat språk, bredare perspektiv,
noggrannhet, fokus på personliga relationer, mjukhet och ödmjuk-
het. I företagets offentliga inställning till ledarskap formulerat som
ledstjärnor finns även inslag av feminina värderingsmönster. Det
som idag framställs som modernt ledarskap, och som företaget
också antagit i sina ledstjärnor, handlar om att kommunicera och
lyssna aktivt och att bry sig om genom att skapa personliga rela-
tioner till medarbetarna, något som kan tolkas som ”icke-
maskulint”.

Den starka relationsinriktningen hos ledarna som tidigare lyfts
fram kan förstås som gestaltande av femininitet och inte enbart
uttryck för homosocialitet. Relationsinriktningen som togs upp i
beskrivningen av ledarnas praktik, är exempel på en annan slags
relationsinriktning än den som berördes i samband med homo-
socialitet och male bonding. Här handlar det om ledarens omsorg
om sin personal, inte att få delta i egna nätverk eller vara del i en
ledningsstruktur. Relationsinriktningen förstådd på det här sättet
kan ses som uttryck för en annan slags maskulinitetsform än den
hegemoniska, eller kanske snarare uttryck för femininitet.

Den feminine skulle således kunna vara en slags ledarskaps-
maskulinitet som orienteras mot dessa positivt laddade markörer
för femininitet.

Ledarskapsmaskuliniteter – problem och möjligheter
De ledarskapsmaskuliniteter som presenterades ovan får ses som
tentativa till sin karaktär. Mitt syfte är heller inte att lansera ledar-
skapsmaskuliniteter som ett färdigt begrepp, inte heller att presen-
tera ett antal heltäckande ledarskaps- och maskulinitetsformer, utan
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att framför allt prova och resonera kring begreppet och den presen-
terade typologin. Som framgått täcker ledarskapsmaskuliniteterna
inte allt empiriskt material som beskrivits och de emanerar från just
den här avhandlingens empiriska underlag. Jag har dock visat att
det finns möjlighet att stärka diskussionen kring dessa lokala,
situerade, konstruktioner genom tidigare forskning, exempelvis de
multipla manlighets- och ledarskapskonstruktioner som formulerats
av Collinson och Hearn (1994). Här finns en samverkan mellan
mer lokala respektive mer globala konstruktioner (se även Hof-
stede, 1998; Holgersson, 2003b).

Sättet att rubricera ledarskapsmaskuliniteterna kan ge sken av
olika typer av fasta roller som intas i verksamheten. De ska dock
inte förstås statiskt, hade jag förmått formulera ledarskapsmasku-
liniteterna i verbform hade jag hellre gjort det för att visualisera att
de är något som görs. Som framgår av innehållet i de olika ledar-
skapsmaskuliniteterna handlar de dock just om sådant som görs;
levd social erfarenhet (jfr Collinson & Hearn, 1994) i termer av
såväl diskurser som praktiker. Genom detta påpekande vill jag ock-
så uppmärksamma den komplexitet och de olika möjliga varia-
tioner och överlappningar som finns i praktiken, men som förment
kan döljas av formulerande i ”idealtypstermer”.

Att sammanföra ledarskap och maskulinitet på det sätt jag gjort,
skulle möjligen kunna uppfattas som deterministiskt; att det finns
en ”tvingande” relation mellan ledarskap och maskulinitet. Det gör
det inte – däremot finns det en tydlig relation mellan ledarskap och
maskulinitet i avhandlingens empiriska material och i många andra
studier som jag refererat. Återigen handlar det om att hantera två
aspekter samtidigt; att se dominerande mönster och variationer,
omvandlingar och förändringspotentialer.

Kan ledarskapsmaskuliniteterna läsas på annat sätt, dvs kan de
utgöra konstruktioner av enbart ledarskap, respektive enbart av
maskulinitet? Appliceras de för att förstå de manliga chefer som
ingått i avhandlingens empiriska material går det inte att separera
ledarskap från maskulinitet, eftersom konstruktionerna är kopplade
till dessa personers bundenhet till kroppsligt kön och hierarkisk
position. Något annat alternativ är heller inte provat här, dvs om
ledarskapsmaskuliniteterna t ex fungerar för en generalisering till
andra medarbetargrupper eller hur dessa konstruktioner skulle
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kunna användas för att analysera kvinnors ledarskap i termer av
föreställningar och praktiker.

Här närmar jag mig även den intressanta frågan om en ledar-
skapsmaskulinitet per definition verkligen kan vara uttryck för
femininitet? Eller måste maskulinitet och femininitet konstrueras
som varandra uteslutande kategorier, som två motsatspar59? Eller
kan de karaktäriseras av ett mer symbiotiskt, gränslöst, tillstånd,
där det ena kan utgöra en aspekt av det andra? Om svaret blir ja på
denna senaste fråga, utgår jag från att det går att töja på begrepps-
paret maskulinitet–femininitet – eller åtminstone att det finns en
möjlighet att överskrida könsdikotomin genom att såväl kvinnor
som män kan göra femininitet, liksom att såväl kvinnor som män
kan göra maskulinitet (jfr Bowring, 2004; Halberstam, 1998;
Nordberg, 2004)60. Genom att konstruera ’den feminine’ som en
ledarskapsmaskulinitet hoppas jag kunna bidra till en fortsatt dis-
kussion kring maskulinitet och femininitet och kopplingen till män
och kvinnor (se diskussionen kring detta i den teoretiska referens-
ramen).

Ett annat slags problem med att benämna en ledarskapsmasku-
linitet för den feminine, är att den i praktisk användning kan upp-
fattas som pejorativ i den bemärkelsen att det finns negativt lad-
dade konnotationer till det feminina när det formuleras som en mot-
sats till det maskulina. Exempelvis förekommer detta i motsatspar
som otydlig–tydlig, känslomässig–rationell. Just i mötet med ledar-
skap kan det som tillskrivs femininitet i exemplifierade motsatspar
uppfattas som negativt, som ”sämre” än normen, det maskulina.
Applicerat på manliga kroppar, dvs män som är chefer, kan det i
praktiken finnas ett problem med att benämna en man som feminin,
det innebär för många en nedvärdering (jfr Hirdman, 2001), t ex

                                                  
59 Ett annat tänkbart alternativ skulle kunna vara att närma sig en tredje väg,
nämligen att diskutera i termer av androgynitet. Androgynitet, precis som mas-
kulinitet och femininitet, är dock en social konstruktion, som även den behöver
fyllas med innehåll (jfr Wahl, 1996). Frågan är också vad denna konstruktion
skulle kunna tillföra en diskussion, eller kan detta begrepp utgöra en arena för
konstruktion av ledarskap som något androgynt utan starka kopplingar till vare
sig maskulinitet eller femininitet?
60 Ett annat sätt att töja på begreppet maskulinitet redovisar Liliequist (t ex 1999)
då han provar omanlighet i relation till manlighet.
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om femininitet kopplas till utseende (Nordberg, 2004). Tvärtom
kan dock mäns förkroppsligande av femininitet ses som något
positivt, som gör mannen till en bättre man, inte minst i arbetslivet.
Förkroppsligande av femininitet kan göra honom mindre presta-
tionsinriktad, allsidigare, trevligare och mer empatisk (Nordberg,
2004).

Ett viktigt problemområde i relation till de ovan formulerade
ledarskapsmaskuliniteterna handlar om att granska vad det är som
går förlorat i beskrivningen. Lika väl som de dominerande mönst-
ren måste lyftas fram, ser jag det som viktigt att lyfta fram det som
döljs eller inte syns i en beskrivning av ovan slag. Ledarskaps-
maskuliniteterna ger inte utrymme för ambivalens, osäkerhet, den
personliga reflektionen kring svåra frågor, rädsla, osämja eller den
komplexitet som hänger samman med den känsla av vanmakt män
(människor) kan känna i en maktposition. Maktpositionen relaterar
här till såväl en könsordning som en organisatorisk hierarki, dvs det
att vara överordnad andra grupper, som man i en patriarkal struktur
respektive att vara chef. Det är möjligt att kunna känna maktlöshet
trots tillskriven dominans (jfr Aarseth & Olsen, 2004).

Sammanfattning
Inför den avslutande diskussionen i nästföljande kapitel samman-
fattas här huvudresultaten av analysen. Ledarskap framstår i det
empiriska materialet som en lång och manlig, hängiven samt enhet-
lig historia. I talet om kön beskrivs företrädesvis skillnader mellan
kvinnor och män, där framförallt uppfattningar om kvinnors köns-
typiska drag kommer till uttryck. Dessa uppfattningar är i stor
utsträckning könsstereotypa. Dessa dominerande mönster utmanas
dock på olika sätt, genom ledares alternativa sätt att förhålla sig till
ledarskap respektive kön, uttryckt genom deras vilja att begränsa
arbetet och resonemang som tar avstånd från könstillhörighet som
utslagsgivande för ledarskap; genom policydokument om grundläg-
gande värderingar och jämställdhet samt genom en yngre, kvinnlig
chef.

Med utgångspunkt i det dominerande mönstret utvecklas
begreppet ledarskapsmaskuliniteter: lokalt förankrade diskurser och
praktiker där ledarskap och maskulinitet möts i växelverkan. Dessa
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ledarskapsmaskuliniteter utgörs i det empiriska materialet av Byg-
dens son, Fadern, Den hängivne och Den feminine. Den sista ledar-
skapsmaskuliniteten fångar något av den variation och kontrast till
det dominerande mönstret som också återfinns i materialet; t ex
som familje- och relationsinriktning på både policy- och praktik-
nivå.
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9. Diskussion

Här i det avslutande kapitlet återvänder jag till avhandlingens syfte
för att diskutera hur ledarskap och kön konstrueras i organisationer.
Avhandlingens metod och resultat diskuteras därefter i kritisk be-
lysning. Förslag på fortsatt forskning avslutar avhandlingen.

Att göra ledarskap och kön i organisationer
Frågan om hur ledarskap och kön konstrueras i verkstadsindustri-
företaget diskuteras nedan i två avsnitt. Det första avsnittet behand-
lar hur ledarskap och kön konstrueras i och genom ledares tal,
vilket diskuteras mot bakgrund av en förståelse av talet som uttryck
för ledarnas meningsskapande, eller föreställningar. I avsnittet
berörs även gemensamt delade bilder av och symboler för ledar-
skap och kön som kommer till uttryck. Det andra avsnittet behand-
lar hur ledarskap och kön konstrueras i och genom ledares inter-
aktioner i den organisatoriska kontexten, där de analytiska ingång-
arna om interaktioner samt struktur/könsuppdelning hos Acker
(1992) kombineras.

Konstruktion av ledarskap och kön i och genom
ledares tal
De analytiska ingångar till konstruktion av ledarskap och kön som
berör symboler och individers meningsskapande visar både på åter-
skapande och formulerande av alternativa förhållningssätt. Chefer-
nas meningsskapande, som kommer till uttryck i de föreställningar
som beskrivs under intervjuerna, handlar ofta om att förklara den
könsfördelning som finns i företaget: att det vore önskvärt med
könsblandning, men att detta inte enkelt låter sig göras. Det finns
även här ansatser till en alternativ konstruktion av kön och också
ledarskap i de enskilda ledarnas meningsskapande, liksom på
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policynivån i företaget. Förståelsen av det empiriska materialet
med utgångspunkt i dessa analytiska ingångar utvecklas nedan.

Det finns en övervägande samstämmighet och likhet i intervju-
svaren vad gäller föreställningar om ledarskap och kön. Ett sätt att
förstå detta är att diskurserna om ledarskap och kön är starka (jfr
Furusten 1996; Hirdman, 2001).

Då det gäller kön, betonas framför allt olikhet mellan könen,
även om det finns inslag av en individualiseringsdiskurs, att ”per-
sonlighet betyder mer än kön”. Det tydligaste avtrycket är dock att
olikhet framhålls: ”du får vara som du är så länge du är det inom
ramen för könsordningen” skulle man kunna säga för att få med
såväl personlighets- som skillnadsaspekten. Individuella egen-
skaper betyder mer än kön, men visst har kön avgörande betydelse
är en paradoxal konklusion som kan dras av vissa intervjusvar.
Detta kan även relateras till de föreställningar som kommer till
uttryck då jämställdhet som tema berörs. Könsblandning framställs
som något positivt, även om den inte ska förekomma för sakens
egen skull. Flera forskare har träffat på liknande förhållningssätt
(t ex Eriksson, 2003). Kvinnlighet framställs som något positivt då
det kan bidra till en komplettering av det ledarskap som redan finns
(jfr Alvesson & Billing, 1999) – samtidigt som det berörs att kvin-
nors villkor kan vara annorlunda än mäns i relation till ledarskap.
Jämställdhet blir således ett område som både handlar om en
komplementär kvinnlighet och kvinnors (sämre) villkor (jfr Höök,
2001). Konstruktion av kvinnlighet dominerar i intervjumaterialet
trots att ledarnas erfarenhet av att arbeta tillsammans med kvinnor
på ledarnivå är begränsad (jfr Hearn & Parkin, 1995; SOU 1994:3).

Ledarskap konstrueras som ett individuellt projekt i inter-
vjuerna. Där framträder den multikompetente, starke, stresstålige,
övertidsarbetande – men samtidigt ödmjuke, lyssnande, kommuni-
cerande och människovänlige ledaren. Ledarskap kan utifrån deras
svar förstås som ”total hängivelse” (Kanter, 1977) – det är inget
vanligt jobb att vara ledare (Hatcher, 2003; Singh & Vinnicombe,
2000)61. Bilden av hjälteledaren bryts dock mot beskrivningar av
                                                  
61 Här kan även jämföras med Holmberg & Åkerbloms (2001, s 77 ff) studie om
hur svenskt ledarskap framställs i media. De beskrivningar av (ideal)karaktäris-
tika som fick högst placering var action-oriented, co-operative, working for
equality, communicative and verbal, enthusiastic and inspiring.
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chefernas strävanden mot att begränsa sitt arbete. Bilden av ledaren
som den som sätter agendan och styr strategiskt mot formulerade
mål bryts mot beskrivningarna av varierande och skiftande makt-
baser och handlingsutrymme – cheferna beskriver att de är styrda
av vad som händer i verksamheten (jfr Carlsson, 1951; Mintzberg,
1973; Tyrstrup, 2002). Man kan likt Alvesson (2003a) ställa frågan
om ledarna här formar kulturen eller tvärtom.

Deras resonemang kring kompetenskrav på en ledare i verk-
samheten kan förstås som att de befinner sig i skärningspunkten
mellan ”gamla” och ”nya” krav (Ellström & Kock, 2003). Medan
deras resonemang kring auktoritetsgrunder och kompetenskrav
fokuseras kring relations- och social kompetens, finns också upp-
fattningar om att teknisk och uppgiftsrelaterad kompetens är viktig.
Potentiellt finns här ett spänningsförhållande mellan dessa krav
som ledaren har att balansera. Läggs dimensionen maskulinitet till,
ökar spänningsförhållandet ytterligare, genom den tekniska kompe-
tensens betydelse för konstruktion av manlighet och ledarskap (jfr
Berner, 2003; Cockburn, 1991; Mellström, 1996; Wajcman, 1991).

Då ledarna talar om ledarskap i termer av kompetens och det
goda ledarskapet sker en frikoppling mellan ledarskap och kön, dvs
när intervjupersonerna pratar om ledarskap, pratar de inte om kön.62

Samtidigt framstår och beskrivs ledarskap som en könspräglad
praktik då kön tas upp som ett intervjuområde, dvs då pratar de om
ledarskap och kön. Återigen kan vi återvända till en könlös och
gemensam diskurs kring ledarskap för att förstå den frikoppling
som beskrevs ovan. I denna manligt dominerade kontext kan det
också vara så att det ledarskap som beskrivs utgör normen, och det
är så ”normalt” att den normen just är manligt könlös eller köns-
präglad beroende på hur man vill se det, att det inte finns någon
anledning att göra kopplingar till kön annat än när det frågas
explicit om det (jfr Hirdman, 2001). Detta är återkommande forsk-
ningsresultat i könsmedveten organisationsforskning (se t ex Höök,
2001; SOU 1994:3; Wahl, 1996).

Vad händer så när man jämför vad som i undersökningen sägs
apropå ledarkompetens, det goda ledarskapet samt kvinnor och

                                                  
62 Implicit, eller som ett resultat av en könsmedveten analys, finns dock inslag av
såväl maskulinitet som femininitet i karaktäristiken, vilket berördes i kapitel 8.
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män som ledare? Det ledarna verkar betona är som redovisats de
mänskliga relationerna – något som de framställer kvinnor vara
mer intresserade av och kompetenta för att hantera än män. Flera
studier tyder på att de nya organisationsformerna skulle kunna vara
mer lämpade för kvinnor; att de kompetenser som kvinnor tradi-
tionellt sett anses besitta numer värderas högre och att kvinnor har
större möjligheter till utveckling och att fungera yrkesmässigt (se
t ex Kvande & Rasmussen, 1993; Blomqvist, 1994). Andra forskare
har utifrån delvis andra utgångspunkter konstaterat att de nya orga-
nisationsformerna inte medför några särskilt bättre förutsättningar
för kvinnor, utan att även dessa präglas av en traditionell genusord-
ning (t ex Abrahamsson, 2000; Pettersson, 1996). I den här studien
finns det underlag för att konstatera att män passar alltid som
chefer (Sundin, 1998b) och att kvinnor kanske kan göra det med
hänvisning till hur kvinnlighet konstrueras i det empiriska mate-
rialet samt det ”nya” ledarskap man vill se i företaget (som det t ex
uttrycks i policyvärderingar).

Konstruktion av ledarskap och kön i och genom
ledares interaktioner i en organisatorisk kontext
I de empiriska exempel som togs upp i kapitel 4–7 visas hur en
organisatorisk kontext utgör en arena för sortering och konstruktion
av kön. Det är inte särskilt överraskande att den organisatoriska
kontexten domineras av traditionella könsmönster, med tanke på
företagets långa mansdominans. Med Ackers (1992) modell som
analysraster kan vi se att i och genom verksamhetens organisering
(struktur) (re)produceras en rad könsuppdelningar, där kvinnor och
män arbetar med olika uppgifter, på olika platser och på olika hier-
arkiska nivåer inom företaget. Inte minst det senare bidrar till bil-
den av ledarskap som manligt. Den könsuppdelande processen
understöds t ex av det rekryteringsförfarande till chefsbefattningar
som tillämpats (jfr Holgersson, 2003b). Delar av empirin kan såle-
des tolkas och förstås som organisatoriska processer som bidrar till
en konstruktion av kön som följer en traditionell genusordning, ett
övergripande, starkt och stabilt ’megamönster’ vad gäller kön som
kan beskrivas i termer av t ex Yvonne Hirdmans (1988; 2001)
genussystem. Det finns två genusordnande logiker som dels hand-
lar om att kvinnor och män hålls isär genom såväl en horisontell
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som vertikal segregering på det aktuella företaget; dels finns en
hierarkisering mellan könen som tar sig uttryck i att mannen ses
som norm både bland personal och ledare.

Den synliga könsordningen i organisation, arbetsmiljö, arbets-
delning och artefakter, en homosocial gemenskap med bl a sport
som sammanhållande ”kitt”, liksom ett olikhetsskapande tal om
könen tolkas här som återskapande av en könsordning av ovan
beskrivna karaktär. Den bild som tecknats återkommer och upp-
repas ofta i könsmedveten organisationsforskning (Abrahamsson,
2000; Pettersson, 1996; Sundin, 1998b).

Den manlighet som framträder framstår som ”naturlig” och
trygg. Det som bidrar till denna trygghet är företagets yttre och inre
kontext. Med Forsbergs (1997) terminologi kan den lokala köns-
ordningen förstås som traditionell på orten där företaget är förlagt.
Orten har en tradition av manlig verksamhet i termer av industri-
företag, bruksortsanda och även arbetarkultur som kan sägas under-
bygga bilden av orten som i någon mening maskulint präglad.

Även företagets historia och traditioner präglas av mansdomi-
nans. Olika typer av relationer i företaget, som mentorskap och
nätverk, släktskap, vänskap, och homosociala sammanhang, liksom
manliga ”kitt” som sport och teknik fungerar som en stabil fond
varemot manlighet kan konstrueras. Mot denna fond har jag också
diskuterat hur konstruktion av maskulinitet och ledarskap samman-
vävs (jfr Cockburn, 1991; Collinson & Hearn, 1994; Mellström,
1996; 2001a; Roper, 1996) i lokala ledarskapsmaskuliniteter med
inslag av de multipla manlighetskonstruktioner som Collinson och
Hearn (1994) formulerat i relation till ledarskap.

Vad gäller interaktionerna inom företaget, så ger organisations-
strukturen och nuvarande könsfördelning förutsättningar för hur
dessa interaktioner kan gestaltas i termer av kön. De interaktioner
som följer av organisationsstrukturen samt könsfördelningen inne-
bär att merparten av interaktionerna utgörs av interaktioner mellan
medarbetare och chefer som är män. De interaktioner som kunnat
iakttas under observationerna där såväl kvinnor som män deltagit,
har framför allt stärkt en traditionell konstruktion, reproduktion, av
en könspräglad organisation, t ex genom interaktioner mellan man-
lig chef och kvinnlig sekreterare, interaktioner i produktionsenhe-
tens ledningsgrupp där de kvinnliga deltagarna innehar administra-
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tiva göromål eller tilldelas en perifer position. Ledarskap åter-
skapas även genom interaktionerna som en manlig praktik. Via
observationerna finns också exempel på att inträdet av en kvinnlig
chef har inneburit att frågor om kön aktualiserats och delvis för-
knippas med problem (jfr synlighets- och kontrasteffekt, Kanter,
1977).

Återskapande och förändring i föreställningar
och praktik
I avhandlingen har jag diskuterat hur variationer, olika betoningar,
komplexitet och paradoxer existerar tillsammans med till synes
enhetliga och intakta beskrivningar av ledarskap och kön. Likheter
och dominerande mönster kan förstås via könsmaktsteori om
genussystemet (Hirdman, 1988, 2001), genusordning (Thurén,
1996), homosocialitet (Lipman-Blumen, 1976; Lindgren, 1992;
1999; Holgersson, 2003b) och hegemonisk maskulinitet (Connell,
1996). Ackers (1992; 1999) analytiska ingångar, som i sina delar
fungerar som parallellresonemang till Hirdmans genussystem (före-
ställningar/symboler och struktur/arbetsdelning t ex), belyser också
de stabila och återskapande konstruktionerna av ledarskap och kön.
I beskrivningen av de analytiska ingångar (från Acker, 1992;
1999), som använts vid analysen av det empiriska materialet,
framgick att de inte ska förstås som deterministiska i den meningen
att vissa könsmönster alltid återskapas (se även Kvande, 2003).
Variationer och komplexitet kan vara en aspekt av varje analytisk
ingång. Förändringar och förskjutningar i anslutning till en analy-
tisk ingång åtföljs nödvändigtvis inte av motsvarande förändringar i
anslutning till en annan analytisk ingång. Förändring kan ske asym-
metriskt mellan de genuskonstruerande processerna. Återskapande
och förändring kan således existera parallellt (jfr Forsberg &
Grenholm, 2005). Som tidigare berörts kan t ex föreställningar res-
pektive praktik (t ex strukturer och interaktioner hos Acker, 1992)
uppvisa olika slags konstruktioner av ledarskap och kön. Före-
ställningar och praktik kan också interagera så att konstruktionerna
förstärks. De ledarskapsmaskuliniteter som formuleras i kapitel 8
fångar något av hur jag ser föreställningar och praktik som sam-
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manflätade; dessa multipla maskuliniteter inbegriper såväl sätt att
prata om som sätt att utöva ledarskap.

De stereotypa uppfattningar om kvinnor och män som redo-
visats och den starka ställning de tycks ha kan tolkas som ett sätt att
”återställa ordningen” (Abrahamsson, 2000) när de nya organisa-
tionsformernas tal om det nya ledarskapet rubbar traditionella
genusformationer. Hirdmans (2001) tes är att ju mer det är tänkt att
könen ska integreras – t ex i enlighet med nya organisationsformers
mer flexibla och decentraliserade logik – desto viktigare blir det att
tala om genus, dessutom i rätt extrema former och i en kontrast-
formande och genusstereotyp anda. Det här ”ordnande arbetet” kan
förekomma på föreställningsnivån eller en symbolisk och retorisk
nivå – samtidigt som det på en konkret och praktisk nivå kan vara
en annan situation. Genom att t ex använda könade etiketter av
typen ”kvinnligt ledarskap”, vilket görs i det empiriska materialet,
kan man bidra till en förstärkning av könsstereotyper och ett
skapande av begränsande beteendenormer för kvinnor som för-
väntas vara relationsspecialister (jfr Billing & Alvesson, 2000).
Föreställningarna bidrar till att förväntningar skapas på kvinnor och
män, och på kvinnor och män som ledare – den som inte stämmer
överens med den ”normaliserande” stereotypen blir en avvikare. De
här förväntningarna kan på så sätt fungera hindrande för såväl kvin-
nor som män. Genom att synliggöra dessa föreställningar finns en
möjlighet att ifrågasätta dem och visa på andra handlingsalternativ,
dvs också möjliggöra en alternativ praktik.

Likaså är det tänkbart att förändringar på en individuell respek-
tive symbolisk nivå i termer av ökad medvetenhet faktiskt kan fun-
gera som en bromskloss på en praktiknivå (t ex i termer av struktur
och interaktioner hos Acker 1992). En ökad medvetenhet om köns-
ordning och jämställdhet, jämställdhetsplaner samt en politiskt kor-
rekt retorik om jämställdhet och det önskvärda i att uppnå jämnare
könsfördelning, kan bidra till att vi tror att detta också sätter kon-
kreta spår i det vi gör. Även om medvetenhet oftast ses som en
förutsättning för att sociala praktiker ska kunna förändras, visar det
sig dock att detta inte räcker. I SOU 2003:16 konstaterades att en
ökad kunskap om könsmaktsordning tycks finnas idag, men att
viljan till förändring nödvändigtvis inte följt denna kunskaps-
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utveckling. Winther Jørgensen (2004, s 50. Se även Søndergaard,
1996) påpekar att

even an enlightened worldview can embrace a reproductive practice.

Ledarskapsmaskuliniteter och förändring
Här vill jag nu återvända till de ledarskapsmaskuliniteter jag kon-
struerade med utgångspunkt i materialet. Givet att de ”operar verk-
samt” i företaget kan de förstås som potentialer eller hinder, dels i
relation till ett önskvärt ledarskap som är relations- och utveck-
lingsinriktat, dels i relation till att en förändring av könsfördel-
ningen bland chefer på företaget uttrycks som önskvärd. Det köns-
medveten organisationsforskning visat gång på gång är att villkoren
för kvinnor respektive män som är chefer skiljer sig åt. Villkoren
kopplas till den starkt manliga könsmärkning som finns runt ledar-
skap; t ex till att mansdominansen på chefspositioner består, till
retoriken runt ledarskap samt mäns föreställningar om kvinnor
(som chefer). Jag visar att det finns ett antal ledarskapsmaskulinite-
ter som kan tolkas som normerande i verksamheten, där betoningen
ligger på just maskulinintet, men med inslag av femininitet. Men
hur ska vi förstå resultaten i relation till kontexten i den här
avhandlingens material? Att det kan bli svårt för kvinnor att bli och
verka som chefer kan vi ha en hypotes om – men kan vi möjligen
också fråga oss vilka svårigheter manliga chefer kan uppleva i rela-
tion till dominerande diskurser och praktiker (jfr Ekenstam,
Johansson & Kuosmanen, 2001)? I materialet finns spår av upp-
levelsen av att det är svårt att som man avvika från normen. Det
finns normer och traditioner som ”sitter i väggarna” som t ex har att
göra med att det är bra att vara mycket på jobbet och att det är bra
att ha lång erfarenhet inom företaget; även olika spår av något som
kan beskrivas som manligt präglad industriarbetarkultur (t ex sexis-
tiska skämt, framhållande av fysisk styrka och mekaniskt handlag,
Wajcman, 1991; Collinson & Hearn, 1996b). Flera ledare ger ut-
tryck för att en ”grabbig” eller sexistisk jargong kan tonas ned först
om det kommer in någon ”annan” i gruppen, dvs inträdet av en
kvinna kan per automatik medföra att det blir legitimt att ändra ton-
läge och samtalsteman. Ledarna framställer en ändrad jargong som
önskvärd och det kan tolkas som ett försök till kritik av normen.
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Homosocialitet kan i det sammanhanget förstås som en process
som inte bara återskapar manlig dominans, där män kan dra fördel
eller få utdelning av homosocialitetens vinster i termer av trygghet
och tillgång till makt. Lindgren (t ex 1999) har visat att det finns en
stark konformitet i relation till genusordningen på den homosociala
nivån – vilket säkerligen inte alla män alltid känner sig bekväma
med eftersom enskilda mäns relationer till kvinnor kan avvika kraf-
tigt från genusordningens logiker. Liksom andra forskare visat (t ex
Holgersson, 2003b; Connell, 1996), utesluter också de homosociala
processerna vissa män, det är inte alla som innesluts i ”tjurvärmen”
för att travestera den mer namnkunniga, kvinnligt könsmärkta,
”kovärmen”. De homosociala processerna kan således fungera som
en begränsande norm som inskränker handlingsrepertoaren (förrå-
det av handlingsalternativ) för dem som åtnjuter homosocialitetens
vinster.

Glipor i mönstret
Utöver det dominerande mönster, som hittills stått i förgrunden,
sattes i resultatredovisning och analys också fokus på mångtydiga
organisatoriska processer som kan förstås som glipor63 i det domi-
nerande mönstret (jfr könsbrytande budskap i Eriksson, 2000;
gränsuppluckrande eller gränsöverskridande i Karlson, 2003). Gli-
porna handlar om situationer eller processer som på ett eller annat
sätt kan fungera som utmanare av de tidigare beskrivningarna av en
maskulint dominerad könsordning och ledarskapspraktik, där gli-
porna tar sig uttryck i att det finns utrymme för variationer av olika
slag. Även om det i denna i princip enkönade miljö och av tradition
mansdominerade arbetsplats finns ledarskapsmaskuliniteter som
dominerar, finns det varianter och variationer av maskulinitet;
framhållandet av och intresset för familjefrågor, den starka rela-
tionsinriktningen (två aspekter som skulle kunna ses som uttryck
för mäns gestaltande av femininitet). Kvinnlighet framställs också i
intervjuerna som något som kan utgöra en förändringspotential, en
möjlighet att påverka konstruktionen av manlighet i en annan
riktning; från råhet och sexism till något ”mjukare”. Här kan alltså

                                                  
63 En glipa är ett smalt mellanrum pga att något inte sluter tätt. ”Glipor i mönst-
ret” som rubrik används även i Fogelberg Eriksson (2004).
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kvinnor och kvinnlighet, med en positiv tolkning, förstås som något
mer än enbart komplementaritet till män och manlighet (jfr
Alvesson & Billing, 1999; Wahl, 1996). På detta sätt kan gliporna
förstås som en möjlighet till förändring av genusrelationer och
könsmärkning av ledarskap.

Det finns således såväl en enhetlig bild som variation kring
ledarskap och kön i det empiriska materialet. Höök (2001) formu-
lerade utifrån resultaten i sin avhandling om ledarutveckling att
män tillåts vara inbördes olika och tillsammans utgöra helheten,
vilket skulle kunna överföras till denna manligt präglade kontext,
där olika ledarskapsmaskuliniteter samsas sida vid sida. Kanske är
den individuella olikheten och den samtidigt enhetliga manligheten
en utgångspunkt vid konstruktion av ledarskap i den studerade
produktionsenheten? Betyder variation också uppluckring av ledar-
skapsideal och manlighetskonstruktioner? Eller tillåter den trygga
situationen denna variation eftersom ordningen ändå är given?

Mot denna trygghet kring ledarskap och kön i verksamheten
finns potentiella ”hot”, eller utmanare. Inomorganisatoriskt har
relativt nyligt olika riktlinjer för ledarskap lanserats, t ex i termer
av ledarskapets ledstjärnor, vilka delvis kan tolkas som uttryck för
femininitet, t ex att bry sig om och kommunicera/lyssna. I före-
tagets grundläggande värderingar finns även riktlinjer för hur indi-
vider ska finna balans mellan arbete och privatliv som inte främjar
ett arbetsbeteende baserat på långa arbetsdagar. Företagets sats-
ningar på jämställdhet och offensiva jämställdhetspolitik sätter ock-
så luppen på kön i relation till ledarskap och fungerar som en
utmanare mot den gängse könsordningen i företagets ledningsorga-
nisation. Som berörts kan även de arbetsorganisatoriska föränd-
ringar som genomförts medföra förskjutningar i hur ledarskap ska
definieras, och därmed vem eller vilka som kan tänkas vara lämp-
liga ledare.

För att återvända till Ackers (1992, 1999) modell, kan den an-
vändas för att analysera olika aspekter, eller dimensioner, av genus-
konstruktionen i det här företaget. Medan den organisatoriska
strukturen, där den traditionella könsordningen framträder särskilt
tydligt, verkar stabil kan det finnas variationer eller ha skett föränd-
ringar på en mer individ- eller aktörsrelaterad nivå (jfr Korvajärvi,
1998, 2003; Kvande, 1998. Se även Abrahamsson & Gunnarsson,



9. Diskussion

181

2002). Genom att använda teoretiska perspektiv av slaget doing
gender som möjliggör att hitta och synliggöra gliporna, finns också
en möjlighet att upptäcka förändringspotentialer och synliggöra
variation. Det ger också möjlighet att analysera och förstå både
stabilitet och förändring av genusrelationer i organisatoriska sam-
manhang. Mönster och glipor existerar samtidigt och parallellt: på
samma gång som de som deltagit i undersökningen bidrar till
återskapandet av ’megamönstret’ ifrågasätter de också, mer eller
mindre explicit i sina uttalanden och ageranden, stereotypa före-
ställningar om kön. Delvis motsägelsefulla budskap om konstruk-
tionen av kön i den studerade verksamheten genereras alltså bero-
ende på om luppen sätts på könsbevarande/-brytande respektive
uppenbara/dolda budskap om kön (jfr Eriksson, 2000). I ett aktivt
jämställdhetsarbete skulle en diskussion av såväl gliporna som
’megamönstret’ i en organisatorisk kontext kunna bidra till att
stereotypa uppfattningar om kön kan ifrågasättas och kanske på sikt
förändras.

Reflektioner över metod och teori
Underlaget för de analyser som gjorts i avhandlingen baseras på
intervjuer med ett femtontal ledare och ett antal deltagande obser-
vationer där fem ledare fungerat som ”huvudpersoner”. I samtliga
fall utom ett har ledarna varit män. Kontexten har varit ett verk-
stadsindustriföretag, lokaliserat till en ort med lång industritradi-
tion. Mot denna bakgrund, att ett fall alltid är unikt, går det, som
jag ser det, inte att göra anspråk på att resultaten skulle kunna vara
generaliserbara till och giltiga för andra organisationer. Situation-
erna som belyses i kapitlets empiriska exempel kan dock säkert
relateras till andra arbetsplatser, där liknande analyser kan genom-
föras, dvs analytisk generalisering kan vara möjlig. Med utgångs-
punkt i könsteoretisk (organisations-)forskning har det även gått att
göra teoretiskt generaliserbara iakttagelser, vilket stärker möjlig-
heten att diskutera resultaten även i relation till andra sammanhang.

Som framgick av metodkapitlet ingick ursprungligen tre arbets-
platser i studien och förutsättningen för de inledande intervjuerna
var att de skulle genomföras inom ramen för ett större forsknings-
projekt med olika forskningsfokus representerade. Hade studien
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redan inledningsvis planerats med enbart verkstadsindustriföretaget
som utgångspunkt hade avhandlingsprocessen och genereringen av
det empiriska underlaget troligen sett annorlunda ut: förmodligen
fler intervjuer och kanske även återkommande eller upprepade
observationsstudier. Omfångsmässigt hade kanske det empiriska
materialet blivit större, men i sin nuvarande form har materialet
ändå fungerat som ett tillräckligt underlag för att föra en diskussion
kring avhandlingens syfte.

Något som jag diskuterat tidigare, men ändå vill återkomma
till, är den diskussion som handlar om huruvida forskare kan bli
delaktiga i konstruerandet av könsskillnader och könsliga katego-
rier. I feministisk debatt (se t ex Genus 4/99) diskuteras om fokus
på skillnad mellan kvinnor och män leder till en fördjupad diko-
tomisering, fossilisering och stereotypisering av kategorierna kvin-
nor och män, där variationer inom kategorierna riskerar att för-
svinna (jfr begreppet intersektionalitet, Lykke, 2003). Genom att i
intervjustudien ställa frågor om kvinnors respektive mäns ledarskap
skapas eventuellt en förväntning hos intervjupersonerna om att det
ska finnas en skillnad mellan de två gruppernas ledarskap (jfr
Davies & Esseveld, 1989; Martinsson, 1996). Trots riskerna jag lyft
fram i den självkritiska kommentaren menar jag dock att det finns
en viktig poäng med att försöka ställa intervjufrågor om föreställ-
ningar av det här slaget, inte minst pga ett intresse för att synlig-
göra dem. Antagandet att tankarna om skillnader skulle produceras
enbart pga intervjufrågorna, väljer jag att förkasta. Det finns anled-
ning att anta att den här ”skillnadsretoriken” eller dikotomiseringen
av könen existerar alldeles utan forskares in- eller medverkan,
vilket jag t ex försökt diskutera med hjälp av Hirdman (1988; 2001)
och Abrahamsson (2000).

Med risk för att upprepa mig vill jag förtydliga min ståndpunkt
och samtidigt utfärda en varnande påminnelse. Listan som pre-
senteras i tabell 3 i kapitel 8 ska alltså inte ses som en bekräftelse
på att kvinnor och män är så här64. De stereotypa idéer som presen-
                                                  
64 En motsvarande lista, men mer omfattande, med intervjudata från samtliga tre
fallorganisationer som ursprungligen ingick i det tvärvetenskapliga forsknings-
projektet presenterades i CMTO Nytt, nr 2, 2000 (se även Fogelberg Eriksson,
2003). Efter en tid dök listan upp i tidskriften Personal och Ledarskap (nr 1,
2001, s 98–99), knapphändigt refererad från CMTO Nytt – då försedd med rosa
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teras där kan vara lockande eftersom man säkert kan känna igen sig
– till viss del (Forsberg & Grenholm, 2005). Inte minst med tanke
på att kvinnor och män traditionellt uppfostrats och socialiserats
enligt olika ”livsmanus” (Björk, 1996). Det kan dock konstateras
att det är få som på en individuell nivå stämmer överens med
stereotyperna. Det finns all anledning att anta att föreställningarna
som uttrycker en konstruktion av genus som skillnad mellan
kvinnor och män är starkare än faktiska skillnader mellan kvinnor
och män, att det handlar om kulturella uppfattningar om kvinnligt
och manligt snarare än om kvinnor och män. Genus är betydligt
mindre överlappande än kvinnors och mäns kroppar och fysik
(Abrahamsson, 2000).

Slutligen vill jag kort kommentera avhandlingens ”teoretiska
öppenhet”, som berör såväl de teoretiska perspektivens räckvidd
och empiriska anpassningsförmåga som användarens, dvs min,
tillämpning. Tidigare har jag berört att jag menar att det finns en
töjbarhet i de teoretiska begreppen och att det processuella perspek-
tivet på kön inrymmer och tillåter dynamik och paradoxer. Mitt sätt
att nyansera tolkningarna av empirin i relation till teorin har varit
att vinnlägga mig om att vara uppmärksam på varierande mönster
och paradoxer gällande ledarskap och kön, och att även försöka
vara öppen för intryck som inte ryms inom de teoretiska perspektiv
som använts. Jag hoppas även att redovisningen av det empiriska
materialet kan möjliggöra för läsare att göra egna, alternativa, tolk-
ningar.

Avhandlingens bidrag och praktiska
implikationer
Analysen av processer och praktiker som inbegriper såväl struktu-
rer som aktörers agerande i en organisatorisk kontext menar jag har
fungerat väl. Denna kombination kan ses som ett bidrag till den
könsteoretiska organisationsforskning som vill diskutera såväl

                                                                                                                  
färg och hjärtan för den del av listan där intervjupersonerna beskriver sina upp-
fattningar om karaktäristiska drag hos kvinnor, samt en blå lista med fyrkanter
för den del av listan där intervjupersonerna beskriver sina tankar om mäns egen-
skaper. Risken finns alltså att en sådan här lista kan ”leva sitt eget liv” utan en
förklaring till hur den tillkommit och vad den står för.
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stabilitet som förändring, starka mönster som variationer. Begrepp
som kan uppfattas som mer statiska65 i den mening att de ger under-
lag för att framför allt diskutera återskapande processer: genus-
system, homosocialitet och hegemonisk maskulinitet har kombine-
rats med diskussioner av multipla maskuliniteter och olika sätt att
bedriva ledarskap. De genusteoretiska begreppen har använts för
analys av situationen i ett verkstadsindustriföretag runt millenie-
skiftet och får därmed ses som ett bidrag till lägesbeskrivningen av
hur det kan se ut på en svensk arbetsplats vid den tidpunkten och
vilka möjligheter och begränsningar som finns i de genusteoretiska
begreppens användbarhet i analys av empiri.

Ansatsen att studera konstruktion av ledarskap och kön i ett
fallföretag har inneburit en möjlighet att lyfta fram kontextens
betydelse i konstruktionsprocessen i större utsträckning än vad som
görs i många studier. Att det lokala sammanhanget, inte minst före-
tagets lokalisering och traditioner, har betydelse för konstruktionen
av ledarskap och kön har framgått av de lokala ledarskapsmaskuli-
niteter som formulerades. Flera ledningsnivåer har också ingått i
studien, vilket kan ses som ett bidrag till ledarskapsforskning som
ofta fokuserar en eller ett par ledningsnivåer. Kunskapsbidraget
består också av formuleringen av de lokala ledarskapsmaskulinite-
terna samt gliporna i mönstret.

Metodologiskt kan kombinationen av intervjuer och observa-
tioner ses som en förstärkning av dessa metoders användande inom
organisationsforskningen. Studien visar, menar jag, på nödvändig-
heten av att kombinera olika datainsamlingsmetoder för att nyans-
rikt kunna diskutera empiri och teori. Vad gäller ansatsen att nästan
bara studera män och ändå studera genus, så visade det sig återigen
– apropå konstruktion av kvinnlighet i ledarnas tal – att kvinnor
aldrig är så närvarande som när de faktiskt inte finns där (jfr Hearn
& Parkin, 1995).

Den praktiska nyttan som avhandlingen resulterar i återstår att
se. Förhoppningsvis kan avhandlingen, tillsammans med annan
genusforskning på området, fungera som underlag i diskussioner

                                                  
65 Dessa begrepp behöver per definition ingalunda användas eller förstås statiskt
– även om de kanske inte är de bästa begreppen för att beskriva just förändring
eller variation.
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kring och konkreta förändringsarbeten som rör ledarskap, kön och
jämställdhet. En förhoppning är att avhandlingen kan inspirera till
”split vision” på verksamhetsnivå; att både arbeta med könskate-
gorier och sätta fokus på kön genom att t ex se till kvinnors och
mäns olika villkor och diskutera våra föreställningar kring ledar-
skap och kön och att arbeta för att dekonstruera våra könsstereo-
typa antaganden och därigenom rubba och på sikt upplösa de
sociala begränsningar som könskategorierna idag innebär. Att hitta
olika sätt att prata om kön, och att också definiera hegemonisk
maskulinitet i ett sammanhang, kan vara en väg mot förändring (jfr
Gherardi & Poggio, 2001).

Lärande av ledarskap och kön
I pedagogisk forskning inom arbetslivet riktas intresset mot påver-
kans- och förändringsprocesser66 i ett arbetslivskontext, med dess
specifika villkor. Så även i denna avhandling. De teorier som
använts som underlag för att studera och förstå konstruktion av
ledarskap och kön fokuserar det processuella, att ledarskap och kön
görs. Görandet är bundet i tid och rum och sker i ett komplext sam-
spel mellan individ-, organisations- och samhällsnivå. De kon-
struerande processerna kan förstås som ett slags lärande; att såväl
individer som grupper eller kollektiv hela tiden lär sig ledarskap
och kön i en organisatorisk kontext. Ur det perspektivet blir man
successivt en ledare, liksom man blir en kvinna eller man i den
organisatoriska kontexten (jfr Whitehead, 2001). Blivandet ska här
förstås i aktiv mening; vad vi blir, är det vi gör. Process och utfall
är integrerade. Med Laves och Wengers (1991) terminologi kan
lärandet handla om att bli en legitim deltagare i en praktikgemen-
skap, att lära sig en yrkesidentitet som medarbetare eller ledare (jfr
Thunborg, 1999) – men också ett lärande som alltså handlar om
identiteten som kvinna eller man.

Ett förslag på fortsatt forskning i detta sammanhang är att ytter-
ligare utveckla studier av genus och lärande genom ett möte mellan
genusteori och lärteori. Jag utgår här från att såväl genusteori som

                                                  
66 Dessa pedagogiska processer kan exempelvis då det gäller påverkan bestå av
undervisning, utbildning, socialisation och fostran samt då det gäller förändring
av lärande och organisationsutveckling (Nilsson, 2005).
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lärteori, framför allt s k kontextuella lärperspektiv, kan utvecklas
genom ett möte mellan dessa teoretiska fält. I kontextuella
lärperspektiv betonas lärandets sociala och relationella karaktär,
liksom dess kontext- och situationsbundenhet:

Fokus ligger på de handlingar och relationer som växer fram i samspel
mellan aktörer och kontext. /…/ Lärande innebär att handla och delta i
olika aktiviteter och sociala sammanhang med andra människor. Lä-
rande har både en bevarande och utvecklande karaktär. (Gustavsson,
2000, s 20)

Som framgår av citatet diskuteras i dessa perspektiv att lärande kan
fungera såväl återskapande som utvecklande (jfr Ellström, 1992;
2004), vilket även berörts i denna avhandling i termer av mönster
och glipor, stabilitet och förändring eller variation. Kontextuella
lärperspektiv kan således ge ytterligare underlag för förståelse för
hur könsgörande går till. Genusteori kan till lärteori ge bidrag för
att förstå hur kön påverkar lärandets process och utfall.

Lärandeperspektiv som en ingång till att skapa förståelse för
chefers praktik har betonats i olika sammanhang (se t ex Hultman,
1998; Moqvist, 2005; Wenglén, 2005). Ledarskap som en lärande-
process är dock mindre beforskat än t ex ledarskap som styrning,
varför det finns möjlighet att utveckla också studiet av ledarskap
mot bakgrund av lärandeperspektiv.

Avslutning
Hur ska man skriva ett slut på en avhandling? Hur ska slutsatserna
se ut? Måste en text ”landa” i just ett slut (jfr Bränström Öhman &
Livholts, 2003)? Jag kan här ta utgångspunkt i några olika möjliga
läsningar av avhandlingen, olika tänkbara sätt att förstå och sum-
mera det som presenterats.

Ett förslag på slut är att ”allt är som det alltid har varit” i det
här företaget vad gäller ledarskap och kön. Mönstret är stabilt och
oföränderligt; chefen är en man och kommer troligen alltid att vara
det och hans ledarskap handlar idealt om att vara en hjälteledare.

Ett andra förslag på slut är att det finns stor variation i gestalt-
ning och konstruktion av ledarskap och kön i det här företaget. Det
finns gemensamma värderingar uttryckta på policynivå, men i



9. Diskussion

187

praktiken finner alla sina individuella sätt att vara man, kvinna och
ledare på. Det finns nya och goda möjlighet för kvinnor att göra
ledarkarriär i företaget.

Det tredje slutet handlar om ett företag som av tradition har
präglats av mansdominans och traditionella värderingar kring
ledarskap, men som nu orienterar sig mot nya värderingar kring
förhållningssätt till arbete och ledarskap, med en tendens till
avmaskulinisering och en blandning av maskulina och feminina
värderingsmönster. Företaget förändras långsamt i riktning mot en
mer jämställd organisation.

För att komma till andra alternativa tolkningar och andra berät-
telser om ”läget i verkligheten” finns flera förslag på fortsatt forsk-
ning. Ett är att fortsätta studera samma företag, som nu har en ny
ägare. I avhandlingen fokuserades företagets produktionsenhet,
men hur ser det ut inom andra enheter i företaget och hur kan dessa
jämföras: vad händer inom en verksamhets olika delar och kulturer
vad gäller konstruktionen av ledarskap och kön, vilka är de prak-
tiska villkoren för kvinnor och män som chefer, vilka eventuella
skillnader kan gestaltas inom ett och samma företag? Något som
berörts i liten utsträckning i avhandlingen är sexualitetens, käns-
lornas och kroppens betydelse. Hur kan dessa aspekter, eller inter-
sektionella analyser med beaktande av t ex kön, ålder och status,
användas för att skapa en mer konkret förståelse för processerna
kring ledarskaps- och könsgörande i organisationer?

Ytterligare en fråga att gå vidare med handlar om hur vi i forsk-
ning och praktik kan hitta de alternativa diskurserna och prak-
tikerna, gliporna. Hur kan forskning bidra med underlag för såväl
en diskussion kring, som en konkret förändring, med mer jämställt
syfte som mål? Och hur ska vi förstå relationen mellan fördel-
ningen av antalet kvinnor och män (dvs kroppar/kvantitativ jäm-
ställdhet) respektive formulerandet av alternativa diskurser och
praktiker kring och i arbetsliv och ledarskap? Hur kan en feminis-
tisk diskurs och praktik bidra till en språklig och strukturell värld
där det är möjligt att tänka, leva, arbeta och älska annorlunda67?

                                                  
67 Modifierat från Ferguson, 1984, s 212.
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Summary

Background

But how can you study leadership and gender with us, it is essentially
only men who work here?

The question was asked by a male manager of an engineering firm
at the beginning of work on my thesis that, in spite of the question,
applies to leadership and gender at precisely that manager’s
workplace. That he asked the question can be interpreted in at least
two ways. According to the first interpretation, that manager might
assume that gender is best studied in situations involving women as
well as men. Another interpretation, which I believe is the most
probable, has its origins in that the question of leadership and
gender in public debate often concerns leadership and women, in
particular the under representation of women on management
teams and in higher management positions68, especially at high
levels within trade and industry (see for example DN 29th October
2002). The possibility of legislation governing gender ratios on the
boards of directors for companies is a question that flares up from
time to time in connection with this question of representation (DN
                                                  
68 With only slightly exaggerated wording one can say that men are over-
represented in management positions in relation to the number of men in the
general workforce, both within the private as well as in the public sector. For
example 81 % of bosses in the private sector were men, while the proportion of
men employed in this sector was 60 % according to SCB’s statistics for 2002. In
total there were 159 340 male managers and 51 060 female managers in 2002.
Among the Board’s of Directors for companies noted on the stock exchange,
85 % were men and 15 % women (from a total 1 970 positions) in 2004. Four of
the regular managing directors of 300 stock exchange listed companies were
women. (SCB, 2004)
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26th November 2002; SvD 27th January 2005; DN 10th May 2005).
In the media the theme of gender and leadership also concerns the
difficulties faced by female managers. Women portrayed in the
media because of their management position are often questioned
about how it is possible to be a woman and a boss, to have a family
and be the head of a firm etc. The questions are often asked from
the perspective that it is particularly difficult to be a woman and a
manager. We have to read “between the lines” about how it is to be
a man and a boss, because this question is never explicitly asked in
reports concerning male managers.

Also within gender-aware research the connection between
gender and leadership has for some time been discussed as an issue
about women; how women are as managers and the difficulties
encountered by women in reaching and retaining management
positions. In recent years however research questions about
leadership and gender have rather dealt with how leadership is
gender-stereotyped i.e. if and how a profession or position is
associated with one gender (Wahl et al, 2001). Men as managers, or
managers as men, has also been a focus topic (for example
Collinson & Hearn (Eds.), 1996), which will also be focussed on
even in this thesis.

Aim, theoretical starting points and empirical
data
The aim of this thesis is to contribute to a deeper understanding of
how leadership and gender is constructed in organisations. The
particular focus is the relationship between men, masculinity and
leadership.

The aim touches on a number of central concepts. The first is
leadership, which in this thesis is understood as something that
originates and is constructed within human relationships and
interactions, a process of effect where one or more people influence
other people. The effects are often directed towards reaching some
form of goal. Leadership is built on trust and acceptance, which
gives power, influence and authority. (Yukl, 2002). One distinction
that is often made is that between manager and leader, where
manager denotes the person who has formally, by some higher
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level, been appointed the authority to act on behalf of the employer,
while leader more denotes one who has gained the employees
confidence and acceptance. With this type of definition of
leadership the focus is placed on relations and processes. In a
similar way to the majority of leadership literature, the focus in this
thesis is directed towards the managers in that process. Despite the
distinction between leader and manager, these designations are
often used as synonyms in studies of leadership, due to the fact,
which is even the case here, that studies of leadership often use
actual managers as a starting point (see for example Sjöstrand et al,
1999).

The other central concept is gender, which in this thesis is
understood as something that is created and reproduced through
that which is said and done in different contexts, for example in the
workplace. Gender can for example refer to that which we talk
about daily as being female or male.

In this thesis it is therefore assumed that leadership and gender
are constructed socially. I understand the social construction of
leadership and gender to be a continuously ongoing process, in the
words and deeds of people in certain contexts. In order to analyse
how leadership and gender is constructed in organisations, I will
use different analytical entries that highlight individual sense
making, interactions, symbols and structure (Acker, 1992; 1999).
Initially examined is how leaders discuss and talk about their work,
leadership, women, men, feminine and masculine. Secondly the
actions and interactions of leaders are studied: what they do and
together with whom. Thirdly it is the organisational context in
which the leaders find themselves that is important in
understanding how leadership and gender is constructed. The
organisational context is studied from the perspectives of gender
distribution, organisational structure, company operation and its
location, physical working environment and artefacts (products and
production technology) as well as policy values.

The empirical data in the thesis consists of interviews and
observations of managers at different organisational levels within
one industrial engineering firm. These managers are, with one
exception, men. Therefore the relations between men, masculinity
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and leadership are especially focused on in connection with the aim
of the thesis.

Within the company where the empirical data has been
collected, some aspects of what is sometimes summarised as “new
organisational models” have been implemented, especially team
organisation and process or flow organisation. The company has
undergone changes to organisational working practices which
resemble those descriptions that occur in the literature concerning
changes in working practices; flow, team building, continuous
improvement and customer tailoring – a reduction of the
bureaucratic hierarchy for the good of creativity, productivity and
quality, in the business’s own words.

The starting point accepts that changes have occurred in the
working organisation, in a similar way one starting point includes
the organisational structure the firm is trying to achieve and
expresses in presentations about their business (cf Ellström and
Kock, 2003). The thesis is not concerned, however, with focussing
on any of the restructuring processes with a view to illustrating the
before and after situation, rather the changes that have occurred in
the working organisation should be seen as a background.

Theoretical frame of reference
A predominant viewpoint in recent years has been that gender is
something that is done, in complex interplay between individuals,
organisations and society levels, through different interactions and
different types of processes, occurring at different times and places
(Acker, 1992; 1999; Korvajärvi, 2003; Kvande, 2003; West &
Zimmerman, 1991). Gender research today implies that the focus is
placed equally on women and men, likewise femininity and not
least masculinity (Collinson & Hearn, 1996; Mills, 2002). Theories
of gendered power which are structural in nature, for example the
gender system theory (Hirdman, 1988) occurs in parallel and in
combination with post-structural analyses. Different power
structure interactions, intersectionality (Lykke, 2003; de los Reyes
& Mulinari, 2005), is discussed to generate knowledge about
people’s living terms and conditions.



Ledarskap och kön

192

The gender-aware leadership research has developed from the
1970’s focus on women as managers to be from the 1990’s
onwards devoted to the question of how leadership and gender is
constructed in the context of organisations – again with multiple
analysis levels present at the same time. A strong connection
between leadership and masculinity has been reported (Collinson &
Hearn, 1994; 1996; Höök, 2001; Wahl, 1996), as well as how
homosociality (Lipman-Blumen, 1976; Lindgren, 1992; 1996;
Holgersson, 2003b; Sundin, 1998) is a due process term which can
be used in order to understand the reproduction of male dominance
(Kanter, 1977) in organisations. Research in recent years also deals
with the fact that male dominance cannot be understood in only
one, static, way. Variation, dynamics, alteration are important
keywords (Kvande, 2003). The results from studies over recent
years, which have focused on management development,
management recruitment and organisational restructuring show
however that the traditional, stable and inert gender-power patterns
apparently prevail (Abrahamsson, 2000; Pettersson, 1996).

In this thesis the system/structure theories are combined with
practice and actor directed theories, where I place the thesis within
the framework of a doing gender approach. The terms leadership
and gender are used and understood as processes; herein meaning
that gender and leadership is done in an organisational context.
Using a processual perspective there is the possibility of linking
different levels in the analysis of the construction of gender and
leadership; at general society, organisational and individual levels.
More precisely I begin from Ackers (1992; 1999) theoretical
framework, where construction of gender progresses through four
interacting processes: 1. Production of gender divisions, 2. Creation
of symbols and images, 3. Interactions between individuals and
groups, 4. Internal mental work.

The difficulties in dealing with alterations and variation in
system theories is compensated, as I see it, by the doing gender
perspective’s openness for paradoxes, variation, the unique in each
situation, as well as for complexities and alterations in a single
context. Masculinity research is also a theoretical field which is of
importance in this thesis, with analysis matrices for the
understanding of the construction of masculinity between men
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(Connell, 1996), as well as the relationships between masculinity
and technology (Berner, 2003; Cockburn, 1991; Mellström, 1996;
2001) and leadership respectively (Collinson & Hearn, 1994;
1996).

Methods
Two types of empirical data have been generated during the course
of this thesis work: interview material and observational data. The
interview material consists in the first part of 14 separate interviews
with managers who represent three organisational or hierarchical
levels in one industrial engineering firm. The interview material
consists in the second part of separate interview conversations
(nine in total) in connection with the observations that were also
carried out. The observations were carried out over 13 working
days, a combined total of 109 hours, where five managers were
observed by each and every one of them being “shadowed” during
different working days in order to gain access to aspects of the
working environment, what the manager does and says and whom
they meet during the day. The empirical data has then been
summarised thematically.

Results and discussion
The company that has been studied is located in what could be
called an industrial settlement that utilises and processes the natural
resources of the area (“bruksort” in Swedish) where it has a
relatively long history. The company has undergone a number of
changes over the last decade; organisational, ownership-wise and
policy-wise. During recent years the firm, for example, has
implemented new policy values concerning general, fundamental
values, attitudes towards leadership and equality. At the same time
as these changes have taken place, the business and product appear
to be relatively stable in nature, for example via aspects such as the
product’s durability/lifespan or the number of long-serving
managers employed within the firm. The product and technology
are brought up a number of times in the empirical material as
something inspirational, interesting and personally motivating for
certain managers.
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Within the studied department there are three management
levels. The management positions are held in 22 of 23 instances by
men. The “typical” departmental manager is a man, approximately
50 years old with a long working experience within the company.
The recruitment route is described in many cases as informal, with
the majority of administrative managers describing that they were
asked if they were interested in becoming managers. All of the
managers in this research group live in heterosexual couple
relationships, and in different circumstances during interview and
observation the managers refer to their family lives.

Leadership stands out in the empirical data as an extended and
male, dedicated as well as uniform story. When talking about
gender the differences between men and women are preferentially
described, where, above all, beliefs about women’s gender-typical
characteristics are expressed. These beliefs are in the most part
gender stereotypic. Initiating from this dominating pattern, the
concept of leadership masculinity has developed: locally confirmed
discourses and practices where leadership and masculinity meet in
reciprocal interactions. Leadership masculinities are represented in
the empirical material by The Son of the District; a manager who
functions as an inheritor and perpetuator of traditions in that actual
environment. The local ties are strong, through connection to the
firm and involvement in the local society. The Father, functions as
a metaphor for the manager’s and the male “adult” responsibilities;
the manager is the one who must be mature enough to make
difficult decisions, to be impartial and deal with conflict situations
as well as having responsibility for the working relations of others
at that workplace. The father even functions as a father figure in
relation to younger managers (men). The Dedicated; a manager, a
man, is a dedicated person who is prepared to work hard and invest
extensive energy and interest in their work. The Feminine;
femininity is valued as something desirable in relation to leadership
when formulated as concerning an adaptable language, broader
perspective, accuracy, focus on personal relations, gentleness and
humility. The last leadership masculinity captures something of the
variation and contrast to the dominating pattern that is also found in
the material; for example in the form of family and relationship
orientation at both a policy and practice level.
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The construction of leadership and gender in and
through the language of managers
There is an overwhelming agreement and similarity in the
interview answers concerning representations of leadership and
gender. One way of understanding this is that the discourses on
leadership and gender are strong (cf Furusten, 1996; Hirdman,
2001).

When dealing with gender, emphasis is placed above all on the
differences between the sexes, even if there are elements of an
individualising argument, that “the person is more important than
the gender”. The clearest impression however is that differences are
emphasised: “you can be yourself as long as you are inside the
framework of the gender-order” one could say, in order to include
aspects of both personality and differences. Individual characteris-
tics mean more than gender, although certainly gender has a
deciding importance is a paradoxical conclusion that can be drawn
from certain interview replies. This can even relate to the expressed
representations when the subject of equality is touched upon.
Gender blending is presented as something positive, even if it
should not occur just for the sake of it. A number of researchers
have encountered similar viewpoints (for example Eriksson, 2003).
Femaleness is presented as something positive when it can
contribute to supplementing the leadership that already exists (cf
Alvesson & Billing, 1999) – at the same time that it touches on the
subject that women’s terms and conditions can be other than men’s
in relation to leadership. Equality is therefore an area that both
concerns a complementary femininity and women’s (worse) terms
and conditions (cf Höök, 2001). The construction of femininity
dominates in the interview material despite the limited experience
of the managers of working together with women at management
level (cf Hearn & Parkin, 1995; SOU 1994:3).

Leadership is constructed as an individual project in the
interviews. There, the multi-competent, strong, stress-resistant,
overtime working – but at the same time humble, listening,
communicative and personable leader, appears. From their answers,
leadership is understood to be “total devotion” (Kanter, 1977) –
being a manager is no ordinary job (Hatcher, 2003; Singh &
Vinnicombe, 2000). The picture of the hero manager is disrupted,
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however, by the descriptions of the manager’s efforts to limit their
work. The picture of the manager who sets the agenda and steers
strategically towards formulated goals is shattered by the
description of varying and shifting power bases and negotiation
room – the bosses describe that they are steered by what is
happening in the business operations (cf Carlsson, 1951;
Mintzberg, 1973; Tyrstrup, 2002). One can, in a similar way to
Alvesson (2003a), ask the question if the managers here shape the
culture, or the opposite way round.

Their reasoning concerning the competence requirements of a
manager in the business operations can be understood as that they
find themselves at a breakpoint between “old” and “new”
requirements (Ellström & Kock, 2003). While their reasoning
concerning foundations of authority and competence requirements
are focussed around relations and social competence, there are also
beliefs that technical and task-related competence is important.
There potentially exists here a tension situation between the
requirements that a manager has to balance. If the dimension of
masculinity is added, the tension situation increases further,
through the significance of technical competence for the con-
struction of masculinity and leadership (cf Berner, 2003; Cockburn,
1991; Mellström, 1996; Wajcman, 1991).

When the managers talk about leadership in terms of
competence and good leadership, there is an uncoupling of
leadership from gender, i.e. when the interview subjects talk about
leadership, they do not talk about gender.69 At the same time
leadership appears and is described as a gender imprinted practice
when gender is raised as an interview topic, i.e. then they talk about
leadership and gender. Again we can return to a genderless and
common discourse concerning leadership in order to understand the
uncoupling described above. In this male dominated context it can
also be so that the leadership that is described comprises the norm,
and it is so “normal” that the norm is male-genderless or gender-
imprinted depending on how one wants to see it, that there is no
reason to make a connection to gender other than if there is an

                                                  
69 Implicitly, or as a result of a gender-aware analysis, there is however a hint of
masculinity as well as femininity in the characteristics.



Summary

197

explicit question about this (cf Hirdman, 2001). This is a repeated
research result in gender-aware organisational research (see for
example Höök, 2001; SOU 1994:3; Wahl, 1996).

The construction of leadership and gender within and
through the managers interactions in an
organisational context
It is not particularly surprising that the organisational context is
dominated by traditional gender patterns, given the firm’s history
of male dominance. Using Ackers model (1992) as an analysis
matrix, we can see that within and throughout the business
operations organisation (structure) there is (re)produced a number
of gender divisions, where women and men work with different
tasks, at different places and at different hierarchical levels within
the company. Not least of these, the latter contribute to the image
of leadership as male. The gender division process is supported for
example by the recruitment procedures applied to management
positions (cf Holgersson 2003b). Parts of the empirical data can in
this way be perceived and understood as organisational processes
that contribute to the construction of gender that follows the
traditional gender structure, an overall, strong and stable “mega-
pattern” regarding gender that can be described in terms of for
example Yvonne Hirdmans gender system (1988; 2001). There are
two gender ordering logics that partly concern the fact that women
and men are kept apart by not only a horizontal, but also vertical
segregation at this particular firm; partly that there is a hierarchy
between the sexes that is expressed in that the men are seen as the
norm both by the personnel and the management.

The gender-order that can be seen in the organisation, working
environment, separation of work tasks and other factors (artefacts),
a homosocial camaraderie with amongst other things, sport as a
common “adhesive”, as well as a difference creating language
about the genders is perceived here as reproductive of a gender-
order of the above described nature. The picture that is outlined
returns and is repeated often in gender-aware organisational
research (Abrahamsson, 2000; Pettersson, 1996; Sundin, 1998b).

The maleness that comes to the fore appears as “natural” and
safe. What contributes to this security is the company’s external
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and internal context. Using Forsbergs (1997) terminology the local
gender-order can be understood as traditional at the geographical
site where the firm is located. The site has a tradition of male
activities in terms of engineering firms, manufacturing spirit and
even a working culture that can be said to underlie the picture of
the site as in some way masculine imprinted.

Even the firm’s history and traditions are imprinted by male
dominance. Different types of relationships within the company,
such as mentorship and networks, relatives, friendship and
homosocial contexts, in addition to the male “adhesive” such as
sport and technology, function as a stable foundation from which
maleness can be constructed. Against this background, I have also
discussed how the construction of masculinity and leadership is
interwoven (cf Cockburn, 1991; Collinson & Hearn, 1994;
Mellström, 1996; 2001a; Roper, 1996) in local management mas-
culinities with touches of the multiple maleness constructions that
Collinson and Hearn (1994) formulated in relation to leadership.

Concerning the interactions within the company, the
organisational structure and current gender distribution give the
conditions for how these interactions can be moulded in terms of
gender. The interactions that result from the organisational
structure, as well as the gender distribution, means that the bulk of
the interactions consist of interactions between employees and
managers who are men. The interactions that could be seen during
observations when women as well as men were present, have above
all strengthened the traditional construction, reproduction, of a
gender imprinted organisation, for example through interactions
between male bosses and female secretaries, interactions in the
production department management group where the female
participants receive the administrative duties or are assigned a
peripheral role. Leadership is reproduced even through interactions
as a male practice. Via the observations there are also examples of
how the introduction of a female manager has had the result that
questions about gender have become a reality and partially
associated with trouble (cf visibility and contrast effects, Kanter,
1997).
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Reproduction and changes in ideas and practice

In the thesis I have discussed how variations, different emphasis,
complexities and paradoxes exist together with apparent uniform
and intact descriptions of leadership and gender. Similarities and
dominating patterns can be understood via gender-power theories
of the gender system (Hirdman, 1988; 2001), gender order (Thurén,
1996), homosociality (Lipman-Blumen, 1976; Lindgren, 1992;
1999; Holgersson, 2003b) and hegemonic masculinity (Connell,
1996). Acker’s (1992; 1999) analytical entries, which in their parts
function as parallel arguments to Hirdman’s gender system (for
example preconceptions/symbols and structure/division of labour)
also illustrate the stable and reproductive constructions of
leadership and gender. Reproduction and change exists in parallel
(cf Forsberg & Grenholm, 2005). Ideas and practice respectively
(for example the structures and interactions of Acker, 1992)
demonstrate different constructions of leadership and gender, as
well as that they can interact to reinforce the constructions. The
leadership masculinities that are formulated capture something of
how I see the ideas and practice as woven together; these multiple
masculinities include ways of talking about, as well as ways to
carry out leadership.

The stereotypic opinions about women and men that have been
presented and the strong position they are thought to have can be
interpreted as one way of “re-establishing order” (Abrahamsson,
2000) when the talk of the new organisational forms about the new
leadership effects the traditional gender patterns. Hirdman’s
proposal (2001) is that the more it is thought that the genders
should be integrated – for example in accordance with the new
organisational form’s more flexible and decentralised logic – the
more important it becomes to talk about gender, furthermore in
fairly extreme forms and in a contrast building and gender-
stereotypic spirit. Through making these ideas obvious there is a
possibility of questioning them and demonstrating other courses of
action, i.e. also making an alternative practice possible.

An increased awareness of gender-order and equality, equality
policies in addition to a politically correct rhetoric about equality
and the desirable in achieving a more even gender distribution, can
contribute to that we believe it leaves concrete impressions in what
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we do. Even if awareness is often seen as a prerequisite in order for
social practices to change, it is often seen that this is not enough. In
SOU 2003:16 it was concluded that an increased knowledge of
gender-power order is believed to exist today, but that the desire for
change has not necessarily followed this knowledge development.
Winther Jørgensen (2004, p 50. See even Søndergaard, 1996)
points out that

even an enlightened worldview can embrace a reproductive practice.

Leadership masculinities and changes

Given that the leadership masculinities I have constructed “actively
operate” within the company they can be perceived as opportunities
or obstacles, partly in relation to a desirable leadership that is
interpersonally and developmentally oriented, partly in relation to
that a change in the gender distribution among the managers within
the company has been expressed as desirable. Gender-aware
organisational research has demonstrated time after time that the
conditions for women and men respectively as bosses differ.
Conditions are coupled to the strong manly gender stamp that
surrounds management; for example to that the male dominance of
the management positions remains, to the rhetoric surrounding
leadership as well the men’s conception of women (as managers). I
show that there are a number of leadership masculinities that
coexist side by side and that can be perceived as establishing the
norms within the business operations, where the emphasis indeed
lies on masculinity, but with a streak of femininity. How then
should we understand the results in relation to the context in this
present thesis material? That it can be difficult for women to
become and to work as managers we can formulate a hypothesis
about – but can we also possibly question which difficulties male
managers can experience in relation to the dominating discourses
and practices (cf Ekenstam, Johansson & Kuosmanen, 2001)? In
the material there are traces of the experiences of that it is difficult
to deviate from the norm as a man. There are norms and traditions
that are “in with the bricks” that, for example have to do with that it
is good to be at work a lot and that it is good to have long-serving
experience within the company; even different traces of something
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that can be described as male imprinted industrial working culture
(for example sexist jokes, demonstrations of physical strength and
mechanical competence, Wajcman, 1991; Collinson & Hearn,
1996b). A majority of managers express the view that a “macho” or
sexist jargon can be toned down firstly following someone
“different” coming into the group i.e. the arrival of a woman can
automatically confer legitimacy for changing the tone and
discussion theme. The managers present a changed jargon as
desirable and that this could be interpreted as an attempt to criticise
the norm. Homosociality in this context can be understood as a
process that does not just reproduce male dominance, where men
can take advantage of or profit from homosociality’s dividends in
terms of security and access to power. Lindgren (1999) for example
has demonstrated that there is a strong conformity in relation to
gender-order at the homo-social level – which probably not all men
always feel comfortable with because the individual male’s relation
to women can deviate strongly from the logics of gender-order. As
also other researchers have shown (for example Holgersson, 2003b;
Connell, 1996) the homosocial processes also exclude certain men.
The homosocial processes can therefore function as a limiting norm
that encroaches on the repertoire of actions (the store of alternative
plans of action) for those who exploit the dividends of homo-
sociality.

Gaps in the pattern

In addition to the dominating pattern that has until now been in the
foreground, in the presentation of the results and analyses the focus
is also turned on the multiple organisational processes that are
perceived as gaps70 in the dominating pattern (cf the gender
breaking message of Eriksson, 2000; the boundary dissolving or
boundary crossing of Karlson, 2003). The gaps concern situations
or processes that in one way or another can function as challengers
of the earlier descriptions of a masculine dominated gender-order
and management practice, where the gaps are expressed in that
there is room for variations of different types. Even if it is that in

                                                  
70 A gap is a narrow space due to something not closing tightly. “Gaps in the
pattern” is used also as a headline in Fogelberg Eriksson (2004).
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this essentially single gender environment and by tradition male
dominated workplace, there are leadership masculinities that
dominate, there are variants and variations of masculinity; the
expression of an interest for family matters, the strong relationship
angles (two aspects that could be seen as expressions of
characteristics of femininity in men). Femininity is presented also
in the interviews as something which can provide a potential for
change, an opportunity to effect the construction of manliness in
another direction; from rawness and sexism into something
“softer”. Here can also women and femininity, with a positive
interpretation, be perceived as something more than just
complimentary to men and manliness (cf Alvesson & Billing, 1999;
Wahl, 1996). In this way the gaps can be perceived as an
opportunity for altering of gender relations and gender stamping of
leadership.

There is consequently as much of a uniform picture as variation
surrounding leadership and gender in the empirical data. Höök
(2001) formulated from the results in her thesis about manager
development that men are allowed to be mutually different and
together form the entirety, which then could be transferred to the
male imprinted context, where different leadership masculinities
coexist side by side.

Against this secure picture of leadership and gender in the
business operations there are potential “threats” or challenges.
Within the organisation different guidelines for management have
relatively recently been introduced, for example in terms of
leaderships guiding lights, which can partially be interpreted as an
expression for femininity, for example to care about and to
communicate/listen. In the company’s basic values there are even
guidelines for how individuals can find a balance between their
professional and private lives that does not advocate a professional
behaviour based on long working hours. The firm’s efforts towards
equality and an aggressive equality policy also puts gender in
relation to leadership under a magnifying glass and functions as a
challenge to the tradition of gender-order in the company’s
management organisation. The organisational changes that have
been carried out bring with them a shift in how management should
be defined, and consequently who or whom can be considered
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suitable managers. To return to Ackers model (1992; 1999), this
can be used to analyse different aspects, or dimensions, of the
gender construction in this particular firm. While the organisational
structure, where the traditional gender-order comes to the fore
especially clearly, appears stable there can exist variations or
changes that have taken place on a more individual or actor-related
level (cf Korvajärvi, 1998, 2003; Kvande, 1998. See also
Abrahamsson & Gunnarsson, 2002). By using theoretical perspec-
tives of the type of doing gender which enables the finding and
highlighting of gaps, there is also the possibility of discovering
opportunities for change and highlighting variation. It also gives
the possibility of analysing and understanding both stability and
change of gender relations in an organisational context. Patterns
and gaps exist together and in parallel: at one and the same time as
those who participated in the survey contribute to the reproduction
of “the mega-pattern” they question also, more or less explicitly in
their conversations and actions, the stereotypic perceptions of
gender. Partially contradictory messages about the construction of
gender in the studied business are accordingly generated dependant
on where the magnifying glass is placed respectively on the gender
maintaining/gender-breaking or obvious/hidden message about
gender (cf Eriksson, 2000). In an active equality effort a discussion
of both the gaps as well as the “mega-pattern” in an organisational
context could contribute to the stereotypic perceptions about gender
being questioned and eventually changed.
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Bilaga 1: Intervjuformulär för
intervjustudien hösten 1999

Intervjuformulär
Mobiltelefoniföretaget

Verkstadsindustriföretaget
Sjukvårdskliniken

Ledarskap i teambaserad organisation-
i mötet mellan funktion och process

Intervjuperson:_________________________

Intervjuare:____________________________

Datum:_______________________________

Tid:__________________________________

1. Namn: _____________________________________________________

2. Enhet: _____________________________________________________

3. Befattning: _________________________________________________

4. Ålder: _____________________________________________________

5. Utbildningsbakgrund (grundläggande utbildning):
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

6. Hur länge har du arbetat på nn: ________

7. Hur länge har du arbetat som ledare_____________________



2

8. Vad har du arbetat med tidigare
- inom nn_____________________________________________

_____________________________________________________

- utanför nn:___________________________________________

_____________________________________________________

9. Hur många personer har du arbetsledande ansvar för: ________

10. Kan du rita en bild av var i organisationen du befinner dig (OBS låt personen
rita klart först innan följdfrågor ställs)
- hur många nivåer finns ovanför dig/under dig/på samma nivå, vilka.

Att arbeta som ledare
11. Hur kommer det sig att du arbetar i din nuvarande befattning
- särskild anledning, orsak, egen önskan/mål?

12. Kan du beskriva vad du gör under en vanlig arbetsdag:
- av det du har beskrivit vad lägger du mest/minst tid på?
- varierar arbetsuppgifterna över tid?
- vilka personer har du kontakt med under dagen (var jobbar dom), är det några
som du har särskilt mycket kontakt med?
- vart befinner du dig under en arbetsdag, rumsligt
- vilka informationskällor/vilken information använder du dig av i ditt arbete?

13. Hur ser din arbetstid ut
- hur många timmar arbetar du i genomsnitt per dag?
- är arbetsmängden konstant eller ryckig?
- är du nöjd med den tid du lägger ner på ditt arbete, varför/varför inte?
- tar du med dig arbete hem?

14. Utifrån det du har berättat om ditt arbete och din arbetstid, hur tycker du att
det går att kombinera ditt arbete som ledare med ditt övriga liv
- har du familj
- vad arbetar din partnern med
- har du några barn, ålder, hemmavarande
- fritidsintressen

Process- och teamorganisation
Nu har vi pratat mycket om det här att arbeta som ledare och nu tänkte jag
komma in lite på det här med er organisation
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15. Ni har ju här i er organisation något som ni kallar för processer (teknik)/,
teamorganiserad produktion (produktion), flöden, PRG, vad har det begreppet
för innebörd för dig?
- vad framfördes som de viktigaste skälen till att det infördes
- hur tillämpas det i praktiken
- vad har införande betytt för ditt arbete, särskilda fördelar/nackdelar
- har dina arbetsuppgifter som ledare förändrats sedan det infördes

Kompetenskrav, stöd och information
Nu kommer vi in på ett område som handlar om krav på ledares kompetens, samt
om stöd och information i arbetet

16. Vad ställs det för krav på kunskaper och kompetenser på dig som ledare?
- varifrån kommer dessa krav (ledningen, medarbetare, egna)

17. Kan du peka ut några särskilda situationer där din KOMPETENS som ledare
särskild sätts på prov?
- var det någon särskild kompetens som du skulle behövt för att hantera situa-
tionen på ett bättre sätt
- upplever du att du har tillräcklig kompetens för att utföra dina arbetsuppgifter
som ledare på ett bra sätt
- Har du genomgått någon ledarutbildning? (företagsspecifik eller allmän) -
vad/vilken, hur omfattande

18. Kan du utgå från någon situation där du fattat ett viktigt BESLUT som
ledare;
- beskriv situationen
- kan du beskriva det stöd eller den hjälp du fick i den situation, varifrån kom det
(uppifrån, nerifrån, horisontellt- i andelar)
- saknade du någon form av stöd
- vad behövde du för informationskällor i denna situation

Rekrytering
19. Hur arbetar företaget med att rekrytera/behålla/avveckla ledare? (till högsta
cheferna på mobiltelefoniföretaget)

20. Vilka möjligheter/svårigheter ser du när det gäller att rekrytera ledare i den
nya processorganiserade verksamheten (teknik)/, teamorganiserad produktionen
(produktion)?

Det goda ledarskapet
21. Hur tycker du personligen att en bra ledare i er verksamhet ska vara?
- är det möjligt för dig att jobba/vara på det sätt som du beskrivit. Vilka (förut-
sättningar) utveckla /hinder finns det.
- allmänt sett om du jämför med det ledarskap som utövas på företaget idag, vad
ser du då? (bristande överensstämmelse, fråga vad denna beror på)
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22. Tycker du att du som ledare uppskattas i din organisation?
- vad är det som uppmärksammas och belönas när det gäller ledarskap?

Kvinnors och mäns ledarskap
Vi har pratat en del om hur du arbetar som ledare och hur du tänker kring
ledarskap, och jag tänkte nu gå in på frågor som handlar om mäns respektive
kvinnors ledarskap.

23. Rent allmänt bland dina kollegor, upplever du att kvinnor och män har olika
uppfattningar om ledarskap på din arbetsplats?
- kan du ge något exempel?
- hur ser det ut i praktiken, ser du någon skillnad mellan hur kvinnor och män
utövar sitt ledarskap, kan du ge något exempel

24. Tycker du att det är viktigt med en jämn fördelning av kvinnor och män i
ledande befattningar på din arbetsplats?
- varför/varför inte?

25. Har du någon gång känt att du i din ledarroll bemötts annorlunda pga ditt kön
(kan vara både positivt och negativt). (Kan t ex handla om olika bemötande från
överordnade, kollegor, medarbetare.)
- Kan du ge något exempel?
- Har du några tankar om varför det är så?

26. Finns det tillfällen då du tycker att kvinnor och män i allmänhet behandlas
olika på din arbetsplats?
- Kan du ge exempel?

Mätetal
Om jag har förstått det hela rätt så använder ni er av olika mätetal här i organi-
sationen….
27. Vilken innebörd lägger du i detta begrepp?
- hur mäter man din enhets prestation? (OBS var uppmärksam på ip:s begrepps-
apparat och anpassa följande frågor till denna)
- varför använder ni er av mätetal
- i vilken utsträckning kan du påverka utformningen av de mätetal som berör din
verksamhet?
- vem/vilka är det som bestämmer utformningen av mätetalen?

28. Hur påverkar användningen av mätetal ditt ledarskap?

29. Hur har mätetal för din verksamhet förändrats över tid? (utformning, krav)
- ev mätetal som övergivits, varför

Delaktighet och styrning
30. styrningsenkäten:
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I vilken mån känner du dig som ledare styrd av förväntningar och krav från:
I mycket låg utsträckning  I mycket hög utsträckning
(6 skalsteg)

a) överordnad chef
b) kollegor med samma befattning
c) den personal du har arbetsledande ansvar för
d) kunder

I vilken mån känner du dig som ledare styrd av:
I mycket låg utsträckning  I mycket hög utsträckning
(6 skalsteg)

e) Mål och policys
f) Mätetal och nyckeltal
g) Oförutsedda händelser
h) Arbetsinstruktioner
i) Personella begränsningar:
j) Ekonomiska begränsningar
k) Tidsmässiga begränsningar

31. I vilken typ av frågor/aktiviteter är det angeläget att de anställda på din "av-
delning" är delaktiga?
- vad innebär begreppet delaktighet för dig?
- kommer denna delaktighet från de anställda (dina underställda medarbetare) i
konflikt med din roll att som ledare styra verksamheten? Ge exempel.

Avslutning
32. Om du tänker på det som vi har diskuterat under intervjun, hur ser det ut är
det några större förändringar på gång som kommer att påverka ditt arbete?

33. Nu har jag inga mer frågor till dig, men jag skulle vilja höra om jag har ställt
de frågor du förväntat dig, eller är det något som du tycker att jag har utelämnat
som du skulle vilja tillägga?

34. Hur tyckte du att intervjun gick, tyckte du att det gick bra att svara på dom
frågorna som jag ställde?

35. Hur upplever du att jag kommer hit och ställer frågor om just ledarskap, hur
tycker du att det är att svara på sådana frågor?

Tack för din medverkan!
Plats för allmänna reflektioner omkring intervjun
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Bilaga 3

Rådata från intervjufrågor om kompetenskrav för ledare och det
goda ledarskapet, verkstadsindustriföretaget, 1999.

Kompetenskrav Det goda ledarskapet
Hum om verksamheten
Veta vad man pysslar med
Känna till sortimentet/produkten
Ffa ha god kännedom om
produkten/tekniken
God teknisk kompetens
Tekniksidan
Teknisk kompetens?
Svetsning
Miljökunskaper
Miljö
Veta vad jag pratar om
Planeringsperspektiv
Planering
Personalfrågor (3)
Personalsidan: rekrytering
Ekonomisk kompetens, budget
Ekonomisk kompetens
Teoretisk bakgrund pga ekonomi och
statistik
Datorvana
Ingen nackdel med ledaregenskaper
Kunna leda andra människor
Fungera ihop med andra
Driva projekt
Föra verksamheten framåt
Driva och lösa problem
Genomföra

Drivande strateg
Driva frågor framåt
Se framåt, strategier
Kunna se lite framåt
Tydliga mål
Analytisk
Delaktighet
Kommunicera
Stöd
Kunna fatta beslut
Gruppens språkrör men kunna ta
beslut
Lyhörd (3)
Bra på att lyssna
Kunna lyssna
Lyssna på folk
Tar sig tid att lyssna
Bry sig om
Handskas med människor
Kunna backa
Konsekvent
Behandla alla lika
Rättvis
Planera och prioritera
Söka livslångt lärande
Ödmjuk (3)
Ärlig
Sunt förnuft
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Agera
Ta beslut
Delegera men samtidigt beslutsmässig
Kommunicera
Vara tydlig
Engagera människor
Kreativ
Stimulera
Uppmuntra
Stödja
Bry sig om vad de gjort
Uppföljning
Strukturerad
Lugn
Kunna prioritera
Sålla
Egen åsikt
Vara ödmjuk
Kunna lyssna
Inte vara för bufflig
Social kompetens
Syn på människor
Intresserad av människor
Lära sig hur folk är i skilda miljöer
Förmåga att lyssna
5 års arbetslivserfarenhet
Självständighet

/55

Hantera konflikter
Få förtroende (genom viss
yrkeskunskap)
Närvarande så att man vet hur
medarbetare gör
Ha förtroende
God kompetens på personaldelen
Mycket kompetens
Ekonomisk utbildning
En del teknisk utbildning
Kunna en del om produkterna
Tekniskt intresserad
Behöver inte längre vara kunnig i sitt
yrkesområde
Ibland mitt i elden, ibland utanför
Engagerad i det man gör och
människorna
Engagerad
Ge mycket information
Frihet under ansvar
Individstyrning
Inte rädd för att förändra
Bra människokännare
Mycket intresserad av att jobba med
människor
Bry sig om
Sann humanist utan att det blir
mjäkigt: coacha och ta tag i
urspårningar
Närvarande
Ork
Bra på att argumentera
Kunna prata inför en grupp
Se helheten
Självständig
Lite tävlingsmänniska
Gott omdöme
Glatt humör, lättsinne

/62
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