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Sammanfattning 

Organisationskulturen pekas ut som en faktor som påverkar ledarskapet. Ledarskapet, som är 

socialt konstruerat, är alltså beroende av i vilket sammanhang det befinner sig i. Samtidigt 

skapas det socialt föreställningar kring kvinnor och män. Forskning har visat att män ofta 

tillskrivs egenskaper som starkare kan förknippas med ledaregenskaper, samtidigt som 

kvinnan oftast ställs i relation till mannen. De tankar som finns kring män och kvinnor ligger 

sedan till grund för hur organisationer präglas av att vara manliga eller kvinnliga. Trots att 

studier visar på hur organisationsstrukturen påverkar ledarskapet finns mindre forskning som 

inkluderar organisationskultur, genus och ledarskap. Syftet med denna uppsats är därför att se 

hur beskrivningar av hur ledarskap och genus skapas och ser ut i två kulturella kontexter, där 

den ena är mansdominerad och den andra är kvinnodominerad. Studiens empiriska material 

utgår från totalt nio semi-strukturerade intervjuer. I en organisation inom byggbranschen 

intervjuades fyra män och en kvinna, vilkas svar ställdes i relation mot svaren från tre kvinnor 

och en man, fyra personer som arbetar inom hotellbranschen. Resultaten pekade på att 

organisationerna var könsmärkta. Beskrivningarna av ledarskapet skiljer sig avsevärt mer i 

fråga om vilken bransch ledaren befinner sig i, än vilket kön ledaren har. Studien indikerade 

även att män och kvinnor inte leder särskilt olika, utan dess ledarstil tenderar att påverkas av 

yttre faktorer. Vidare indikerade studiens resultat hur det i båda organisationerna finns det 

överhängande föreställningar om kvinnor och hur kvinnor agerar samt att båda organisationer 

efterfrågar en jämnare könsuppdelning.  
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Inledning 

Ledarskap är ett problematiskt begrepp, speciellt när ledarskap ses i ljuset av det manliga och 

kvinnliga. Att ledare ofta tillskrivs egenskaper som förknippas med de egenskaper som män 

beskrivs besitta är inget nytt (Berkery m.fl., 2013). Kvinnor har länge jämförts och ställts i 

förhållande till män och manlighet, något som gjort att kvinnor antingen uppfattas som 

kvinnliga eller besittande av ledaregenskaper (Wahl, 1996). Dock har det skett en utveckling i 

beskrivningen av kvinnan, där hon från att endast inneha demokratiska egenskaper, även 

beskrivs inneha auktoritära egenskaper (Berkery m.fl., 2013). Att se ledarskapet utifrån dessa 

två parametrar gör att man missar hur ledarskapet influeras av den sociala kontexten. En 

faktor som bidrar till att ledarstilen skiljer sig åt inom olika näringsgrenar (Alvesson & 

Sveningsson, 2007; Alvesson & Spicer, 2012). Det framställs också hur kontexten och 

förväntningarna som finns där är relevanta för huruvida ledarstilen är framgångsrik eller inte 

(Alvesson, 2001). Det föreslås därför vara mer fruktbart att studera arbetets villkor än de 

faktiska egenskaper de båda könen besitter (Wahl, 1996). Positionen en ledare befinner sig på 

och vilken avdelning denne arbetar inom har visat sig sätta prägel på ledarstilen, snarare än 

vilket kön denne har (Rutherford, 2011). Det är därför viktigt att studera 

organisationskulturens påverkan på beskrivningarna av ledarskap och genus. Något som i 

denna studie gjorts genom att se på beskrivningarna av jargongen och värdeorden inom två 

organisationer.  

Trots att två organisationer, varav den ena är mansdominerad och den andra är 

kvinnodominerad, tidigare har studerats inom ramen för dess strukturer (Björk, 2013) finns 

mindre forskning kring hur kontexten påverkar ledarskapet utifrån ett genusperspektiv. 

Genom att i denna studie studera beskrivningarna av de kulturella kontexterna, som kan 

karaktäriseras av jargongen och språkbruket, i två starkt könsdominerade organisationer, kan 

ledarskapet förstås bättre. En jämförelse av ledarskapet mellan organisationerna där man tar 

hänsyn till både kontextens och genusets betydelse ger en möjlighet att se hur dessa processer 

samverkar och förhåller sig till varandra. 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att se hur beskrivningar av hur ledarskap och genus skapas och 

ser ut i två kulturella kontexter, där den ena är mansdominerad och den andra är 

kvinnodominerad. Detta sker genom att titta på hur språket används, vilka föreställningar som 

finns om manligt och kvinnligt samt vilka idéer som finns om ledarskap i de två kontexterna. 

Studien utgår från följande frågeställningar:  

 Hur beskriver de intervjuade cheferna kulturen? 

 Hur beskriver de intervjuade cheferna ledarskapet i två olika kontexter? 

 Hur beskriver de intervjuade cheferna idéer om kvinnligt och manligt i två olika 

kontexter? 

 Vad betyder kontexten för beskrivningarna av ledarskap och idéer om kvinnligt och 

manligt i de två olika kontexterna?  

Avgränsningar 

När det i denna uppsats talas om kontexten menas den kultur som framkommit inom de 

studerade organisationerna. Då organisationskultur är ett begrepp som rymmer många 

dimensioner har vi valt att begränsa oss till jargongen och värdeorden. Med jargong syftas det 

till intervjupersonernas beskrivning av det språkbruk som finns på arbetsplatsen. 

Begränsningen har gjorts för att göra studien genomförbar, då tid och rum inte funnits för att 

gå djupare in på organisationskulturen.   

Fokus i studien är på de intervjuade chefernas beskrivningar, och inte på hur de praktiskt gör. 

Studien är heller inte generaliserbar utan de slutsatser som görs avgränsas till de intervjuades 

erfarenheter och beskrivningar. Med genus avses det socialt konstruerade könet. 

Disposition 

I nästkommande avsnitt behandlas den teori och tidigare forskning som tillämpas i studien. 

Den avser att ge läsaren en ram för hur organisationers kultur kan tolkas samt hur den 

påverkar ledarskapet. Dessutom presenteras den teoretiska ram kring ledarskap, organisation 

och genus som används i studien, vilket sedan landar i hur organisationer kan märkas av kön. 
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Den tidigare forskningen inom det studerade fältet presenteras i slutet av detta avsnitt. I 

avsnittet metod prestenteras hur studien är genomförd och avsnittet avser också att bringa 

förståelse kring trovärdigheten samt hur studien står sig i förhållande till de forskningsetiska 

principerna. Resultatet har delats in i fyra teman: Idéer hur man kommunicerar i två kulturella 

kontexter, idéer om hur värdeord praktiseras i två kulturella kontexter, idéer om ledarskapet i 

två kulturella kontexter samt idéer om kvinnligt och manligt i två kulturella kontexter. I det 

efterföljande avsnittet framförs en analys av resultatet utifrån den teoretiska ramen. 

Avslutningsvis kommer en diskussion där resultatet diskuteras och slutsatser från studien lyfts 

fram. Det diskuteras även kring intressanta områden för vidare forskning.   

Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt framställs den teoretiska ram samt den tidigare forskning som ligger till 

grund för studien. Inledningsvis behandlas den kulturella kontexten samt ledarskap i en 

kulturell kontext, därefter redogörs genus, organisation och ledarskapet för att komma 

till en redogörelse för genusmärkning. Avslutningsvis kommer en redogörelse för den 

tidigare forskningen som behandlat genus och ledarskap samt kontextens påverkan på 

dessa.  

Kulturella kontexten och dess påverkan på 

ledarskapet 

Alvesson och Sveningsson (2007) beskriver hur språket är viktigt för meningsskapande, 

föreställningar samt värderingar. Vad det talas om samt hur det talas om det, är bidragande till 

skapande och återskapande av en kultur, eller närmare bestämt organisationskultur. Här påstås 

även de värdeord som valts ut av organisationen vara viktiga, då de pekar på vad 

organisationen anser vara viktigt och vad den står för. Språkbruket på en arbetsplats säger 

därför åtskilligt om hur organisationskulturen ser ut. Vidare beskrivs hur vardagshandlingar, 

det vill säga vad chefer och medarbetare koncentrerar sig på är ett viktigt uttryck för kulturen 

(ibid.). Somliga kulturella antaganden kan enligt Alvesson (2001) tendera att låsa fast 

människor i tankebanor som styrs av kulturen snarare än att vara självständiga. Dessa 
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antaganden blir då en del av det för-givet-tagna, och de kulturella idéer som finns blir 

inbäddade i sättet att tänka (ibid.).  

Alvesson och Sveningsson (2007) menar att den kulturella kontexten som finns inom 

organisationer påverkar ledarskapet. Distinktionen mellan chefskap och ledarskap påstås vara 

att det förstnämnda handlar om övervakning, kontroll, organisering samt planering snarare än 

medarbetares tankar och känslor (ibid.). Ledarskap å andra sidan handlar om just det, vad folk 

tänker och känner och sedan i sin tur hur detta kan kopplas till det organisatoriska och 

arbetsrelaterade (Alvesson & Sveningsson, 2007; Alvesson & Spicer, 2012). Det är enbart 

aktiviteter så som samspel, direkt och indirekt kommunikation som ingår i ledarrollen, trots 

att dessa uppgifter kan tyckas viktiga för chefskapet. Ledarskapet handlar mer om att styra 

människors värderingar, idéer, uppfattningar och känslor, än något annat, och häri ligger 

kopplingen till organisationsskulturen. Eftersom ledarskapets centrala komponenter är 

styrningen av människors meningsskapande blir den sociala kontexten något som måste tas 

hänsyn till, både på organisations- och samhällsnivå. En konsekvens av detta är att ledarstilen 

skiljer sig åt inom olika näringsgrenar (ibid.). Alvesson (2001) berör detta vidare genom att 

diskutera hur ledarskapet är ett komplext begrepp. Genom att problematisera begreppet 

påvisas hur ledarskapet är kontextberoende och i hög grad påverkas av vilken bransch eller 

organisation det befinner sig i. Det går inte att förstå om ledarstilen är framgångsrik genom att 

endast se på den, utan man måste även ta in kontexten. Förväntningarna på vilken typ av 

ledarskap som skall bedrivas är det som avgör om det uppfattas som framgångsrikt eller inte 

(ibid.). 

Sammantaget finns tydliga indikationer på att språkbruket säger åtskilligt om 

organisationskulturen. Den kultur som sedan beskrivs vara en faktor som påverkar hur 

ledarskapet ter sig. I denna studie betyder det att genom beskrivningar av jargongen och 

värdeorden, så kan en förståelse kring organisationskulturen skapas. Något som sedan ligger 

till grund för att delvis förstå ledarskapet.  

Ledarskap, organisation och genus 

Wahl (1996) menar att begreppen ledarskap och genus är socialt och kulturellt kodade och 

konstruerade. Denna ståndpunkt får konsekvensen att ledarskap och genus är processer som 

inte är eviga eller innehar någon objektiv sanningsgrund. Kvinnlighet och manlighet 

konstrueras enligt henne i samverkan med maktförhållanden, vilket påstås vara en viktig 
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faktor för hur konstruktionen ter sig. På detta sätt kan man se att konstruktionen av ledarskap 

är kopplad till konstruktionen av manligt. Eftersom begreppet ledarskap ofta beskrivs i 

könsneutrala termer blir männens dominans på ledande positioner något som tas för givet. 

Genusets roll försummas och/eller nekas sin betydande roll och kvinnor framstår därför som 

oförmögna eller ovilliga till att träda fram inom de ledande positionerna (ibid.). 

Alvesson och Sveningsson (2007) ger en beskrivning av genus som socialt konstruerat. Detta 

innebär att könsskillnader inte är biologiskt betingade utan ständigt skapade och återskapade i 

sociala processer baserat på tolkningar av könsmässiga indelningar. Med andra ord är det vi 

uppfattar som skillnader mellan kön socialt konstruerat, baserat på tolkningar, praktiker och 

återskapande av vad det innebär att vara man respektive kvinna. Hur dessa tolkningar ser ut är 

baserat på den historiska och kulturella kontexten. Något som omnämns som tankens 

fängelse, där, utan fysiskt tvång, människor begränsas och styrs i sitt synsätt och handlande 

utifrån dessa kontexter. Utifrån detta perspektiv hänvisas människor till ett strävande efter vad 

som är “rätt” och “naturligt” för respektive kön, utifrån den disciplinerande effekt 

könsordningar bär med sig. En annan följd av denna ordning är kvinnans underordning 

mannen, vilket har gett mannen en normposition i samhället, som ofta förekommande 

värderas högre, och kvinnan till något annat, ett avvikande, som ofta värderas lägre (ibid.).  

Kanter (1977) var enligt Wahl m.fl. (1999) en av de första att se genusforskningen ur det 

strukturella perspektivet. Kanter (1977) tittade på strukturer och processer i organisationer för 

att förstå minoritetens och majoritetens respektive situation, samt hur de förhåller sig till 

varandra. Detta använder hon bland annat för att förstå kvinnliga chefers situation. Hon menar 

att minoriteten, som hon kallar tokens, ställs inför tre perceptuella tendenser: 

1. De riskerar sticka ut och därför synas mer. Följden blir att dessa kommer ägnas större 

uppmärksamhet än vad individerna inom den dominanta gruppen får. 

2. En gemensam kultur inom enhetliga grupper tas för givet. Det är inte förrän någon 

bryter mönstren som den dominanta gruppen blir självmedvetna. Skillnaderna mellan 

grupperna blir då extra tydliga och tenderar att förstärkas hos både de dominanta och 

hos ”tokens”. 

3. Användandet av stereotyper förekommer och ”tokens” egenskaper förvrängs således 

för att passa in i de generaliseringar som gjorts. Det är också enklare för ”tokens” att 

agera i linje med dessa generaliseringar för att finna en identitet i gruppen. 



6 

 

Eftersom ”tokens” är så pass synliga och även blir en symbol för sin sociala grupp, blir 

handlingsutrymmet mindre då misstag i högre grad blir synliggjorda än för individer inom den 

dominanta gruppen (ibid.). Hon har fått en del kritik, bland annat från Acker (1990), som 

bland annat menar att en del nyttiga insikter framkommer men att genom att fokusera på 

organisationsstrukturer och inte genus, sätts genus utanför strukturen (ibid.).  

Enligt Wahl (1996) har genusforskningen länge fokuserat på begreppsparen särart kontra 

likhet mellan könen. Istället för att se kvinnornas egentliga plats så ser man dem i förhållande 

till män och manlighet. Med ett sådant perspektiv blir kvinnliga ledare ständigt jämförda och 

med den manliga normen, vilket leder till att kvinnor uppfattas som antingen kvinnliga eller 

som besittande av ledaregenskaper. Bedömningen sker ofta på männens villkor och kvinnan 

blir låst av mannens tolkningsföreträde. Det föreslås därför att det är mer fruktbart att studera 

arbetets villkor än de faktiska egenskaper de båda könen besitter (ibid.). 

Sammantaget har det socialt skapats olika föreställningar kring män och kvinnor, vilket skapat 

olika förutsättningar och förväntningar för de två olika grupperna. Även ledarskapet tycks 

vara socialt konstruerat. För vår studie betyder detta att genus bör inkluderas i analysen då det 

inte är isolerat från begreppen ledarskap och organisation, utan samverkar med dessa.  

Könsmärkta organisationer 

Alvesson och Sveningsson (2007) talar om könade organisationer. De fokuserar inom ramen 

för detta begrepp på uppdelningen mellan manligt och kvinnligt samt maskulint och feminint, 

hur det präglar organisationer och dess strukturer och arbetssätt. Organisationer kan också bli 

könade genom att de styrs av maskulina eller feminina diskurser alternativt att maskulinitet 

eller femininet stängs ute. Det handlar alltså inte bara om den numeriska uppdelningen mellan 

män och kvinnor, utan även om könsymbolik (ibid.). 

Alvesson (2001) talar om könsmärkta organisationer. Arbeten definieras som kvinnliga eller 

manliga och det ses därmed naturligt att kvinnor respektive män har dessa arbeten. Fördjupat 

finns begreppet könssymbolism, där man genom objekt (ord, fysiska saker, handlingar) 

uppfattar att dessa objekt har en innebörd av att vara manligt eller kvinnligt utan att direkt 

uttrycka detta. Detta görs alltså genom att referera till underförstådda innebörder, omedvetna 

fantasier och associationer om kvinnlighet och manlighet. Könsmärkning betyder att vissa 

arbeten är lämpliga för män och andra för kvinnor. Könssymbolismen refererar därför till den 
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kulturella logiken bakom könsmärkningen. Därav karaktäriseras de klassiskt manliga yrkena 

genom egenskaper som fasta, okänsliga eller kyliga (ibid.).  

Cockburn (1991) beskriver det som att yrken som avser att försköna, förstärka och prisa andra 

människors välbefinnande och status betraktas som feminina medan stränga, uttryckslösa eller 

kyliga yrken ses mer eller mindre som manliga (ibid.). Alvesson (2001) beskriver även att det 

går att konstruera vilket arbete som helst som manligt eller kvinnligt genom framhävandet av 

vissa dimensioner (ibid.). 

Sammantaget kan organisationer karaktäriseras av diskurser, objekt, status vilket gör att dessa 

blir könade som manliga eller kvinnliga. I denna studie innebär detta att genom att studera 

beskrivningarna av vad som är framträdande inom organisationerna, kan dessa märkas som 

manligt eller kvinnligt.   

Tidigare forskning 

I den tidiga forskningen var inte frågan hur ledarskapet märktes av kön, utan snarare huruvida 

kvinnor kunde leda överhuvudtaget. Dock var denna typ av forskning inte fruktbar, då det 

senare visade sig att kvinnor leder ungefär som män, men med vissa brister. Detta var något 

som teorin inte hade täckning för då referensramen för kön och könsordningar inte fanns ännu 

(Wahl m.fl., 1999). 

Ett viktigt tema inom den tidigare forskningen handlar om könsstrukturer i organisatoriska 

sammanhang, inom detta område finns ett flertal studier (se exempelvis Acker, 1990; 

Ridgeway, 2001; Ridgeway 1997; Wahl, 1992) 

Ett exempel på en forskare som behandlat forskning inom detta område är Acker (1990) som i 

sin artikel redogjort för hur feministiska forskare vid tidpunkten för artikeln inte inkluderat 

organisationsteori. Hon argumenterar för att organisationer inte är könsneutrala, hon menar 

istället att de präglas av en könsmärkt struktur där det manliga främjas och det kvinnliga 

tvärtom missgynnas. Hon menar att dessa könsstrukturer skapas genom fem processer: 

arbetsfördelning, kulturellt betingade symboler, identiteter på individnivå, interaktion på 

arbetsplatsen samt organisatorisk logik. Det finns vidare enligt henne uppmålad bild av 

arbetaren som abstrakt, kroppslös, utan känslor samt utan sexualitet och att sådant som 

känslor och sexualitet hindrar organisationers fungerande. Denna bild stämmer då inte enligt 

författaren som menar att den abstrakta arbetaren är av manligt kön, manlig sexualitet, 

traditionellt manlig känslomässighet samt den traditionellt manliga delaktigheten i 
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reproduktion. Arbetet och organisatoriska processer genomsyras av dessa manliga ideal. 

Tvärtom så används de kvinnliga idealen så som barnafödande och uppfostran, menstruation 

och emotionalitet till för att kontrollera och exkludera kvinnor från deltagande och 

avancemang inom den organisatoriska arenan (ibid.).  

Ridgeway (1997) pekar på hur individer i social interaktion kategoriserar varandra genom 

könsaspekter som är tagna för givet. Dessa könsaspekter och klassificeringarna som finns 

kring män och kvinnor anses vara djupt inrotade i de kulturella system som organiserar den 

interaktion, som i sin tur tycks föregå de organisatoriska rollerna, eller egenskaperna. Genom 

att underbygga de förmodade skillnaderna mellan könen, skapar interaktion lätt en plattform 

som kan bli en grund för ojämlikhet. Uppfattningarna om att män presterar bättre och anses 

mer kompetenta och kvinnan har lägre status tenderar att bli självuppfyllande. Dessa formar 

män och kvinnors självsäkerhet och uppfattningarna kommer ligga till grund för bedömningen 

av kompetenserna och deras faktiska prestationer. En följd av detta blir hur män står i 

framkanten och hävdar sig medan kvinnor accepterar rollen som underordnad. En struktur 

som påstås reproduceras (ibid.). 

I en annan artikel har Ridgeway (2001) gjort en genomgång över studier kring beskrivningar 

av hur kulturella antaganden skapar ett nätverk av förväntningar och mellanmänskliga 

faktorer som begränsar kvinnor. Kulturella antaganden om statuspositioner påstås alltså vara 

inbäddade i det sociala och ligga till grund för hur man ser på grupper baserat på kön, 

etnicitet, utbildning etcetera. Författaren menar att forskning som gjorts visar hur människor 

som arbetar mot gemensamma mål, kommer bli influerade av antaganden om kön och 

påverka ledarskapet. Dessa antaganden, eller förväntningar, påstås fungera som hinder för 

kvinnor att utöva ledarskap på samma nivå som för män. Det tyder på att föreställningar finns 

där män stereotypiskt har större kompetens än kvinnor, samtidigt som det tillskrivs speciella 

färdigheter till vardera kön. Där män framställs som mer mekaniska och kvinnor får 

hushållsrelaterade färdigheter tillskrivna sig. Dessa antaganden om könen differentierar och 

skapar orättvisa där dels männen favoriseras i den sociala arenan såväl som antagandena 

normaliseras. Det finns förutom många antaganden om hur män och kvinnor är, även många 

antaganden om hur de bör vara. Gällande ledares effektivitet pekar författaren på hur 

forskningen talat om hur män anses vara mer effektiva i mansdominerade organisationer 

medan kvinnor sågs som mer effektiva i kontexter som kopplas samman med kvinnligt, 

exempelvis serviceyrken. Kvinnor som med hjälp av en auktoritär ledarstil har visat sig stöta 

på motstånd, något som blir synligare när de försöker leda över män. Då kvinnor och män 
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tenderar att bete sig som det förväntas så menas det att denna verklighet kommer att 

reproduceras (ibid.).  

Ytterligare ett exempel på forskning som behandlar könsstrukturer i organisatoriska 

sammanhang är Wahls (1992) avhandling om kvinnliga civilekonomer och civilingenjörer i 

mansdominerade organisationer. I studien tittar hon på kvinnornas egna beskrivningar av 

deras verklighet inom organisationen. Hon tolkar sedan detta utifrån ett feministiskt 

perspektiv, det vill säga hon utgår från ett könssystem, med syftet att åskådliggöra och 

problematisera kön och organisation. I resultatet pekar hon bland annat på en distinktion som 

görs, där många kvinnor själva hade en upplevelse av att de hade något ”annat” att tillföra till 

organisationen de verkade inom. Kvinnorna i studien uppgav att det är accepterat för dem att 

ha ett annat beteende, samt att detta ibland till och med förväntas. Kvinnor tycks även inneha 

en annan typ av rationalitet som benämns som ansvarsrationalitet, där kvinnans omsorg och 

ansvarskänsla för andra är centralt. Tillfredsställandet av andra tycks enligt studien vara 

tillfredsställande för kvinnan. Vidare ansåg kvinnorna själva att kvinnor i den 

mansdominerade organisationen tillför exempelvis ett bättre klimat, mjukare miljö och 

öppnare stämning. Egenskaper som enligt Wahl ofta tillskrivs kvinnor (ibid.). 

Andra inom området har lagt fokus på män och kvinnors ledarstilar. Förutom att behandla hur 

kvinnor och män beskrivs i organisatoriska sammanhang, har en del forskare inkluderat 

aspekten ledarskap (se exempelvis Berkery m.fl., 2013; Eagly & Johnsson, 1990). 

Exempel på sådan forskning är bland annat Berkery m.fl. (2013) som i sin kvantitativa studie 

fann belägg för att påstå att kvinnor, män och ledare beskrivs olika. Genom enkäter som 

studenter på Irland besvarade avsåg forskarna att undersöka sambandet mellan stereotypiska 

könsroller och nödvändiga ledaregenskaper. Vidare avsågs det att undersökas vilka 

egenskaper som används för att beskriva män, kvinnor och ledare. Resultatet visade att män 

överhängande ansåg att ledarrollens nödvändiga egenskaper passade in för män, medan 

kvinnor ansåg att samma egenskaper passade in på både män och kvinnor. Att män och ledare 

i högre grad beskrivs med auktoritära egenskaper, menar författarna inte är något nytt i 

forskningen. Dock poängteras det en utveckling av beskrivningen av kvinnan, där båda män 

och kvinnor tillskriver kvinnan auktoritära och demokratiska egenskaper. Det poängteras dock 

att respondenterna, trots den utveckling av synen på kvinnan, anser att mannen är bättre 

lämpad som chef (ibid.).  

Ett annat exempel är Eagly och Johnsson (1990) som genom att genomföra en metaanalys av 

tidigare studier har sett till likheter och skillnader gällande diverse egenskaper hos kvinnliga 
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och manliga chefer. Egenskaperna som studerats är demokratiska, autoritära, 

uppgiftsorienterade och relationsorienterade. Organisationsstrukturen har då visat sig påverka 

och socialisera medlemmarna till ett förväntat beteende. Organisationens preferenser gällande 

egenskaper och stil ligger till grund för valet av medlemmar.  Det har även i andra studier 

påvisats hur dessa strukturer inte eliminerat beteendemässiga könsskillnader. Indikationer 

finns alltså även på att individer kan bete sig i linje med det som förväntas utifrån vilket kön 

denne individ har. Sammantaget pekar artikeln på att kvinnor uppvisar en mer demokratisk 

ledarstil än män, samt att denna skillnad syntes både i experimentella studier och i studier 

genomförda i organisationer. Författarna menar att denna skillnad till viss del kan förklaras av 

individers egenskaper, och i förlängningen genus, men också att kvinnors demokratiska 

ledarstil skulle vara ett sätt att legitimera chefskapet. Detta antagande grundar sig i att kvinnor 

kan befinna sig i underläge som konsekvens av negativa förväntningar på deras ledarskap. 

Kvinnor anpassar sig och följer normen när de befinner sig i minoritet genom att anta en mer 

auktoritär ledarstil, en strategi som antas för att bibehålla auktoriteten. Det visade sig vidare 

att individer tenderar att uppfylla förväntningar på det egna könet i fråga om att ha en specifik 

ledarstil. Ålder visade sig också vara en variabel som påverkade ledarnas relationsorienterade 

egenskaper, där äldre ledare hade ett mer könsstereotypiskt sätt att leda (ibid.). 

På senare år har forskningsfältet alltmer börjat behandlat och titta på organisationsstrukturens 

påverkan på ledarskapet ur ett genusperspektiv (se exempelvis Björk, 2013; Rutherford, 2011) 

Exempelvis visar Rutherford (2011) med hjälp av empiri hur män och kvinnor i praktiken inte 

leder särskilt olika. Genom att se på chefer på fem olika avdelningar inom ett stort flygbolag 

menar författaren att inte finns en ledarstil eller en kultur. Undersökningen visar att främst 

kvinnor, men även män, sade sig leda på ett annat sätt än det andra könet. Studiens resultat 

gav prov på hur det förelåg olika förväntningar, då det visade sig finnas förväntningar att 

kvinnan naturligt skulle bidra med omtanke och kommunikation. Dock pekade studien på att 

de avdelningar som inte hade servicerelaterade mål hade ledare som, oberoende av kön, var 

mindre involverade i medarbetarnas välbefinnande. Det visade sig att kvinnliga chefer som 

uppnått högre positioner tenderar att leda på ett mer manligt, alltså mer auktoritärt, sätt än 

kvinnor på lägre positioner. Det torde enligt denna studie alltså inte bero på vilket kön 

individen har hur en individ leder. Indikationerna ligger, förväntningarna till trots, snarare på 

vilken position i hierarkin samt vilken avdelning personen i fråga tillhör som är avgörande för 

ledarstilen (ibid.). 
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Ett annat exempel är Björk (2013) som menar att det finns en relation mellan chefsarbete och 

kontext. Genom att studera chefer inom kvinno- och mansdominerade kommunala 

verksamheter var avsikten att förklara viktiga aspekter av chefskapet med hjälp av 

organisationsstrukturen. Avhandlingen visar övergripande mönster på skillnader i vilka 

organisatoriska förutsättningar cheferna har, beroende på om det är en mansdominerad eller 

en kvinnodominerad avdelning. De kvinnodominerade yrkena tenderade att ha en ofördelaktig 

miljö för chefsarbetet i jämförelse med de mansdominerade. Detta kom till uttryck genom att 

de kvinnliga yrkena hade betydligt fler underordnade och mindre administrativt stöd i deras 

roll samtidigt som de i högre grad uppfattade ett underskott av organisatoriska 

kontrollåtgärder. Genom att se på hur de organisatoriska förutsättningarna ser ut inom 

könsmärkta verksamheter avsåg Björk att visa hur chefer från båda verksamheterna är styrda 

av en könsordning som är inbäddad (ibid.).  

Sammantaget beskriver den tidigare forskningen könsstrukturer som reproducerar 

föreställningen om män som mer kompetenta och kvinnor som mer omsorgsfulla. Detta då 

män tillskrivs egenskaper som lämpar sig för arbetslivet medan kvinnor tillskrivs egenskaper 

som passar bäst i hushållet (Acker, 1990; Ridgeway, 2001; Ridgeway 1997; Wahl, 1992). Vad 

gäller ledarskap ur ett genusperspektiv beskrivs sammanfattningsvis kvinnlig ledarstil som 

mer demokratisk och den manliga ledarstilen som mer auktoritär (Berkery, 2013; Eagly & 

Johnsson, 1990). Detta förklaras av skillnader i egenskaper mellan könen också att det 

kvinnliga chefskapet kan behövas legitimiseras. Här öppnas det för hur strukturen kan ha en 

påverkan på ledarstilen (Eagly & Johnsson, 1990), ett förhållningssätt som visar på hur män 

och kvinnor i praktiken inte leder särskilt olika utan det är var i hierarkin man befinner sig 

som har en större påverkan på ledarstilen (Rutherford, 2011). Slutsatsen att kvinnor och män 

inte leder särskilt olika stärks av forskning som studerat strukturen i två organisationer, 

skillnaden tycks snarare ligga i de olika förutsättningar som präglar kvinno- respektive 

mansdominerade organisationer (Björk, 2013).  

Det finns mindre forskning om den kulturella kontextens betydelse för chefers beskrivningar 

av ledarskapet ur ett genusperspektiv. I denna studie avser vi genom intervjuer av chefer i två 

organisationer se hur beskrivningar av hur ledarskap och genus skapas och ser ut i två 

kulturella kontexter.  
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Metod 

Detta avsnitt inleds med en övergripande genomgång av de metodologiska 

ställningstaganden som, inför och under studiens gång, gjorts. Vidare motiveras valet av 

organisationen och intervjupersonerna. Sedan problematiseras och presenteras hur 

valet av organisationer och intervjupersoner gått till. Tillvägagångssättet för 

datainsamlingen beskrivs och därefter förklaras motiven till och genomförandet av 

förstudien. Avsnittet avslutas med resonemang kring studiens tillförlitlighet och de 

forskningsetiska principerna.  

Metodologiska ställningstaganden 

Metodvalet, en kvalitativ ansats, grundades i studiens syfte att undersöka beskrivningar av hur 

ledarskap och genus skapas och ser ut i två kulturella kontexter, där den ena är 

mansdominerad och den andra är kvinnodominerad.  Metoden ansågs vara lämpligast för att 

få en djupare förståelse av de subjektiva upplevelserna (Aspers, 2011), något det i denna 

studie avsetts att göra. Dock kan förförståelsen komma att ta plats inom den kvalitativa 

disciplinen och påverka vilka tolkningen som görs av det empiriska materialet. Då en av 

författarna till denna studie har arbetat inom Hotell AB har det funnits en större förförståelse 

inom denna del av fältet. För att få en jämvikt i det empiriska materialet har därför en 

förstudie genomförts, något som kommer redogöras för senare i avsnittet. Genom semi-

strukturerade intervjuer samlades data in. Då vissa områden var av intresse, konkretiserades 

dessa till frågor, som sedan kunde följas upp med följdfrågor (Aspers, 2011). Författaren med 

förförståelse har inte hållit intervjuerna på Hotell AB. Detta för att minska betydelsen av den 

kunskap som fanns innan, dock har följdfrågor ställts av båda författarna. Det finns även en 

risk att det empiriska materialet har tolkats med grund i denna förförståelse, något som är 

svårt att undvika. Denna betydelse minskar i och med att studien har två författare som 

tillsammans genomgående reflekterar och kritiserar forskarrollen.  

Observationer övervägdes inför arbetet. Trots att det hade kunnat ge en djupare inblick i 

organisationskulturen och hur den praktiskt kommer till uttryck så gjordes inte observationer 

då tiden var knapp. Intervjuer ger en begränsad bild av ett ämne (Ahrne & Svensson, 2011) 

men det ansågs ändå vara det optimala alternativet då två organisationer skulle studeras samt 
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att intervjuer möjliggör en insikt i tankar, idéer och perspektiv. Studien är metodmässigt 

abduktivt uppbyggd, vilket innebär att både teori och empiri har legat till grund för 

intervjuguiden, kodningen och således även analysen (Aspers, 2011). Allt eftersom har teori 

och tidigare forskning tagits fram och studien har formats utifrån dessa. Via intresseområden 

och teori avsmalnade studiens syfte allt mer inför förstudien. När förstudien genomfördes 

upptäcktes diverse intressanta ämnen, något som tillsammans med teori låg till grund för 

ytterligare avsmalningar och en slutgiltig intervjuguide. Kodningen utfördes sedan utifrån 

nyckelord i teorin tillsammans med aspekter från empirin. Materialet låg sedan till grund för 

analysen, vilken således är abduktivt uppbyggd. 

Val av organisation 

För att få en förståelse kring beskrivningarna av hur ledarskap och genus skapas och ser ut i 

två kulturella kontexter valdes två olika organisationer. En förbindelse upprättades till 

organisationerna genom professionella kontakter och organisationerna ansågs vara lämpliga 

utifrån diverse faktorer. Dels för att båda organisationer återfinns inom den privata sektorn, ett 

område som det inom detta fält forskats mindre kring, men framför allt då de har en påtaglig 

könsuppdelning. Båda är stora svenska organisationer som är verksamma i hela Sverige. Den 

ena återfinns inom Hotellbranschen och den andra inom Byggbranschen. Eftersom 

branscherna ser så olika ut har organisationerna i sig olika förutsättningar. Åldersfördelningen 

är inte densamma för organisationerna och yrkenas status skiljer sig, vilket gör att skillnader 

som beskrivs i studien kan tänkas bero på annat än de kulturella och genusmässiga faktorerna. 

Vidare bör det också poängteras att hotellbranschen är inriktad mot service och 

byggbranschen mot produktion, vilket kan prägla den kulturella kontexten. Att studera dessa 

två skilda organisationer ger fortfarande möjlighet att förstå hur ledarskap och genus skapas i 

de kulturella kontexterna. Organisationerna har döpts efter sin branschtillhörighet, dels för att 

kunna illustrera vilken bransch de verkar inom, men framförallt för att uppfylla 

anonymitetskravet (Hermerén m.fl., 2011). 

Val av intervjupersoner 

För båda organisationerna har ett snöbollsurval applicerats (Aspers, 2011). Inom Bygg AB 

kontaktades en ansvarig inom HR-området via telefon, ett samtal som resulterade i en lista 

över chefer i Stockholmsregionen. Trots att en betydande majoritet på listan var män så 
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eftersträvades det att intervjua en kvinna och fyra män från organisationen. Detta för att kunna 

få med en kvinnas beskrivningar i en mansdominerad organisation. Genom att gå uppifrån 

och ned i listan ringdes personer upp. När uppsatsämnet presenterats tillsammans med de 

forskningsetiska riktlinjerna (Hermerén m.fl., 2011) tillfrågades personerna om en timme 

kunde avsättas för en intervju. Efter att tre personer avböjt på att ställa upp på intervju, samt 

två inte svarat, fylldes kvoten på fyra män och en kvinna. Två av de som avböjde gjorde det 

på grund av tidsbrist och en utan motivering. Vad det får för konsekvenser är svårt att 

spekulera i. 

Genom kontakt med en person på Hotell AB fick vi kontaktuppgifter till fyra chefer, där 

kriteriet var att minst en skulle vara man för att få jämvikt med urvalet på Bygg AB, samt att 

personerna skulle vara verksamma som första linjens chefer. Dessa personer ringdes upp och 

efter att även här ha presenterat uppsatsämnet tillsammans med de forskningsetiska 

riktlinjerna (Hermerén m.fl., 2011) tillfrågades huruvida de kunde ställa upp på en timmes 

intervju. Av de som kontaktats tackade samtliga ja till att delta, totalt tre kvinnor och en man.  

Samtliga har döpts om för deras anonymitet, samt fått sin ålder avrundad. De presenteras nu 

utifrån bakgrund med namn, antal år som chef samt ungefärlig ålder.  

De personer som har akademisk bakgrund på Bygg AB är: Anna, 40 år, har varit chef i fem år 

och Bertil, 35 år, har varit chef i ett och ett halvt år. De personer som har hantverkarbakgrund 

på Bygg AB är: Christer, 40 år, har varit chef i sex år, David, 50 år, har varit chef i sex år och 

Eskil, 55 år, har varit chef i 13 år. Samtliga inom Hotell AB har blivit chefer genom att arbetat 

sig upp inom organisationen, dessa personer är: Frida, runt 30 år, har varit chef i sex år, 

Gustaf, runt 50 år, har varit chef i två år, Hanna, runt 25 år, har varit chef i två år och Ines, 

runt 40 år, har varit chef i en månad.  

Studien präglas av en platsbundenhet då samtliga intervjupersoner arbetar i 

Stockholmsregionen (Aspers, 2011), en konsekvens av dels den begränsade tid som studien 

har till förfogande samt att urvalet som tillhandahölls inte sträckte sig utanför 

Stockholmsregionen.  

Datainsamling 

Under såväl förstudien som samtliga andra har det varit en person som hållit i intervjun 

medan den andra suttit och antecknat, samt ställt en del följdfrågor. Anledningen till valet av 

två intervjuare baserades på att få ut maximal information. En kunde således till fullo 
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koncentrera sig på att hålla i intervjun och ställa följdfrågor, medan den andra kunde anteckna 

intryck under intervjuns gång. Att det varit två personer som turats om att intervjua kan 

däremot påverkat vilka följdfrågor som ansågs vara relevanta, något som till en viss del 

parerats genom att båda ställt följdfrågor. Med två intervjuare fanns även en risk att 

intervjupersonerna känt sig trängda, något som inte till synes var fallet och det kallprat som 

innan intervjuerna fördes kan ha varit en bidragande faktor till ett avslappnat klimat (Aspers, 

2011). 

Förstudie 

För Hotell AB fanns det en god kännedom om hur fältet såg ut sedan tidigare, då en av oss 

arbetat inom fältet. Denna fördel under insamlingen av det empiriska materialet gjorde att det 

inför, för andra, oklara uttryck eller termer fanns en kunskap som underlättade tolkningarna. 

Dessutom underlättade kunskapen då intervjuguiden inte behövdes testas på fältet. För att 

minska forskarrollens betydelse i intervjusituationen har författaren med försförståelse inte 

hållit någon intervju på Hotell AB. Förförståelsen som tidigare talats om berör inte chefernas 

praktiska arbete på Hotell AB. Detta gjorde att förutsättningar inför tolkningar av chefskapets 

karaktär var ungefär samma för båda organisationer. Dock fanns en relativt sett vagare 

kunskap kring Bygg AB. För att få en starkare empirisk grund och praktisk kännedom om 

fältet, vilket Aspers (2011) anser delvis nödvändigt samt tidsbesparande i form av 

planeringsarbete, genomfördes en förstudie. Denna användes även för att se hur väl 

intervjuguiden fungerade (ibid.). Förstudien gav insikt i att värdeorden och hur man 

kommunicerade mellan kollegor var karaktäristiskt för organisationen. Att revidera 

intervjuguiden blev en konsekvens av detta och fler konkreta frågor gällande språkbruket 

lades till. Något som slutligen landade i en slutgiltig intervjuguide som användes på samtliga 

intervjuer (se bilaga).  

Intervjuerna 

I den mån det är möjlig har intervjuerna tagit plats i lugna miljöer, där ingen annan kunnat 

höra. Samtliga intervjuer har hållits på intervjupersonens arbetsplats. Det kan ha påverkat 

resultatet i det avseende att intervjuerpersonen blivit extra mån om att presentera sig som en 

god chef (Ahrne & Svensson, 2011). Tre av intervjuerna hölls i en relativt öppen miljö, vilket 

medförde en risk för att kollegor skulle kunna höra vad som sades. Det var inte någon som 
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påtagligt lyssnade, men det kan ändå ha påverkat intervjupersonernas svar, då de kan ha låtit 

bli att svara helt ärligt av rädsla att kollegor ska ha hört. Övriga intervjuer hölls i stängda 

utrymmen, i form av konferensrum, utan möjlighet för andra att höra vad som sades. En 

intervju präglades av tidsnöd för intervjupersonen. Denna intervju avbröts av en ringande 

mobiltelefon två gånger, samtal som besvarades. Konsekvensen av tidsnöden var att somliga 

frågor fick uteslutas samt risk för att intervjupersonen kortat ner sina resonemang och svar. 

Detta innebär att flertal frågor från intervjuguidens fjärde tema (se bilaga) inte kunde ställas 

och förståelsen för den personens syn på könsfördelningens påverkan i arbetet inte blev 

allomfattande. Samtliga intervjuer varade mellan fyrtiofem minuter till en timme och spelades 

in med intervjupersonernas tillåtelse. 

Analys 

Genom att transkribera samtliga intervjuer ordagrant skapades ett arbetsmaterial på 92 sidor 

som låg till grund för analysen (Aspers, 2011). För att få en övergripande bild av materialet 

lästes allt igenom, i syfte med att bli förtrogen med materialet (Ahrne & Svensson, 2011). 

Med väldigt många sidor material, fylld med rik och varierande information, initierades 

kodningen. Koderna skapades främst utifrån de teman som intervjuguiden hade och sorterades 

utifrån både teori och empirin (Aspers, 2011). I denna fas, när materialet initialt sorterades 

upp fanns en påverkan, både av förförståelsen och av den teoretiska utgångspunkt som 

materialet lästes med (Ahrne & Svensson, 2011). Denna typ av öppna kodning skedde initialt 

och mynnade sedan ut i ett kodningsschema som skapades genom marginalmetoden. 

Marginalmetoden användes på utskrivna ark innehållande materialet. Med utgångspunkt i 

kodningsschemat gicks rad för rad igenom och material som överensstämde med befintlig kod 

markerades med en markör som i sin tur kopplades till en kod (Aspers, 2011). Eftersom det 

allt eftersom fanns behov av att skapa nya koder, gjordes detta. Först kodades samtliga 

intervjuer inom en organisation, vilket gav ett kodningsschema som sedan applicerades på den 

andra organisationens intervjuer. Genom detta tillvägagångssätt kunde skillnader och likheter 

belysas då nya koder uppkom, samt att alla koder inte användes inom båda organisationerna. 

Denna typ av komparativa analys gjorde att meningsstrukturer framhävdes, och dess aktörers 

förhållningssätt till beteenden och attityder blev tydligare (ibid.). Utifrån kodningsschemat 

och dess innehållande empiri framkom generella tendenser såväl som motsättningar. Många 

koder och dess innehåll föll under analysens gång bort då frågeställningarna begränsade 

analysens omfattning. Det ska således framhållas att det gjorts ett selektivt urval av den 
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insamlade empirin, och att många beskrivna aspekter föll bort då de ansågs vara irrelevanta 

för studien.  

Validitet  

Validetet rör det faktum om det man avsett att undersöka verkligen undersökts (Thurén, 

2007). Langemar (2008) pekar på två former av validetet. Den ena formen som nämns är den 

som avser resultatets tillförlitlighet samt att resultatet är väl grundat i empirin. Genom att 

välja ut de viktigaste aspekterna av empirin i förhållande till syftet har avsikten varit att 

framhålla en verklighetstrogen bild. De teoretiska resonemang i analysen som förts grundar 

sig därför i empirin. Den andra formen av validitet som Langemar (2008) menar är av 

relevans är huruvida studien tillför något kunskapsmässigt och dess praktiska användbarhet. 

Den praktiskta nyttan ligger i att visa hur genus, kontext och ledarskap är tre processer som 

samverkar. Ett förhållningssätt som kan bringa underlag för framtida studier.  

Generaliserbarhet 

Genom att peka på olika dimensioner avser Langemar (2008) att förklara 

generaliserbarhetsbegreppet. Den kvalitativa forskningen är mer komplex än den kvantitativa 

när det kommer till detta begrepp och det går därför inte att endast basera generaliserbarheten 

på mängd eller frekvenser.  Hur de data som finns förhåller sig till frågeställningen kan 

besvara hur pass generaliserbar bild som ges utifrån det valda ämnesområdet. Eftersom 

kontexten är föränderlig och dessutom kan tänkas vara organisationsbunden blir det svårt att 

säga att de resultat som framställts i denna studie gäller över tid. Vidare kan de två 

organisationerna inte generaliseras till samtliga mans- och kvinnodominerade 

organisationerna. Utan avsikten ligger i att peka på hur ledarskapet skapas i de båda kontexter 

som studerats. 

Forskningsetiska principer 

I syfte att skydda individerna och organisationerna som studerats har forskningen tagit hänsyn 

till de fyra huvudkrav som finns inom individsskyddskravet (Hermerén m.fl., 2011). I varje 

initial kontakt som gjordes med intervjupersonerna framfördes informationen om 

forskningsuppgiftens syfte. I samma veva berättades även att deltagandet var frivilligt och att 
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dessa hade möjlighet att avbryta det hela när som helst. Det som skulle framkomma i 

intervjun avsåg endast att användas för studien i fråga. När intervjun skulle ta sin början 

upprepades innehållet i informationskravet. Då informationskravet accepterades av 

intervjupersonerna så uppfylldes även samtyckeskravet, som innebär att deltagarna själva 

bestämmer över sitt deltagande uppfyllts. Ingen obehörig har haft tillgång till materialet och i 

studien har all data som behandlar organisationerna eller intervjupersonerna specifikt 

utelämnats eller omskrivits så pass mycket att det inte kan kopplas till organisationerna i 

fråga. Syftet med att göra på det sättet är att uppfylla konfidentialitetskravet. Uppgifterna som 

är insamlade har endast använts i forskningsändamål, i form av denna uppsats och därmed är 

även nyttjandekravet uppfyllt (ibid.). 

Resultat 

Resultatet är indelat i fyra teman där jämförelserna mellan organisationerna görs 

genomgående. Först presenteras Bygg AB, vilken efterföljs av en presentation av hur 

motsvarande ser ut på Hotell AB. Dessa beskrivningar är inte genomgående av samma 

tyngd vilket beror på att intervjupersonerna hade mindre uttömmande berättelser på 

området. De fyra temana sammanfattas var för sig.  Resultaten som presenteras baseras 

på nio intervjuer, fem inom Bygg AB och fyra inom Hotell AB. Citat från 

intervjupersonerna presenteras med namnen Anna, Bertil, Christer, David och Eskil 

som arbetar inom Bygg AB samt Frida, Gustav, Hanna och Ines som arbetar inom 

Hotell AB. Dessa namn är fiktiva och har ersatt intervjupersonernas riktiga namn för 

att skydda intervjupersonernas identitet. 

Idéer om hur man kommunicerar i två kulturella 

kontexter 

Personliga egenskaper som framhålls som fördelaktiga inom ramen för Bygg AB, är generellt 

sett de som klassas som hårda värden, såsom ärlighet, tydlighet och rakhet. Det finns en 

uppfattning om att branschen innehåller konflikter och att det därav är fördelaktigt att kunna 

hantera dem. På Hotell AB framhålls mjukare värden, såsom samarbete, positivitet, öppenhet 
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och omtanke. Det finns här en bild av att dessa egenskaper är viktiga, både i teamarbetet och i 

gästkontakten. På Bygg AB tycks genomgående sport, såsom hockey och fotboll, vara något 

som talas om på raster, men även andra ämnen som arbetet, vad som händer hemma och de 

dagliga nyheterna. En av intervjupersonerna, den enda kvinnan som intervjuats på Bygg AB, 

berättar att hon trivs bättre i mansdominerade branscher än kvinnodominerade sådana. Detta 

menar hon beror på att kommunikationen på mansdominerade arbetsplatser präglas av rakhet 

och ärlighet, något hon värderar. Dessa värden pratas det mycket om, även bland männen, 

men inte på så sätt att det är motivationen för att arbeta inom organisationen eller branschen.  

Jag gillar ju att jobba i mansdominerade branscher det är ju oerhört rakt det är inget snack liksom 

om vad det är som gäller. Är du inte nöjd med saker och ting så får du höra det, någon berättar det 

rakt av utan att behöva gå och hymla. Man kan be om att få en sak gjord eller kräva att få en sak 

gjord och så får man det om man säger till på rätt sätt utan att det ska vara en sån himla … kvinnliga 

arbetsplatser, det kan vara så himla mycket kring så snack bakom ryggen och såna där saker … som 

jag inte trivs med - Anna 

Det Anna berättar om mansdominerade branscher, menar hon är raka motsatsen till 

kvinnodominerade branscher, där det sociala klimatet, enligt henne, präglas av skvaller och 

prat bakom ryggen. Detta är inte något som bekräftas av intervjupersonerna på Hotell AB, 

utan det rör sig enligt dem snarare om ett så kallat medieskvaller, där diskussioner om 

kändisar i skvallertidningar eller reality-TV är mer framträdande än skvaller gällande kollegor 

och dylikt. På rasterna talas det om arbetsrelaterade saker, men även privata samtal tycks 

förekomma. Den manliga intervjupersonen nämnde att han trivs bättre med att arbeta inom 

kvinnodominerade yrken, något han motiverar med att det är trevligare på sådana 

arbetsplatser.  

På Bygg AB pratas det genomgående om en utveckling av jargongen, från något som 

åtminstone utifrån sett varit en negativt laddad jargong som präglats av sexism, hårda skämt, 

okänslighet samt en låg tolerans gentemot vad som anses vara svaghet eller feghet. Huruvida 

dessa värden lever kvar i jargongen råder det tvetydighet kring. De intervjupersoner som 

arbetat länge inom organisationen, och arbetat sig upp, pekar på att det som var framträdande 

för jargongen nu är helt borta eller nästan helt borta. Detta kan ställas mot det faktum att de 

chefer som kommit in som nya, från universitetsutbildningar, kan peka på att flertal av dessa 

värden finns kvar. Dock pratas det genomgående på Bygg AB om att jargongen förbättras och 

att det hårda försvinner alltmer.  

... byggbranschen har ju sin jargong /.../ det är väl ganska manhaftigt så… ganska hård jargong 

liksom. /.../ man är inte försiktig att säga det man tänker man säger rakt ut, vissa mer än andra. Ja 
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vad ska man säga, man ska inte vara mesig, man ska vara liksom… nu tycker jag att det försvinner 

mer och mer men den allmänna bilden av den hårda jargongen är väl att man ska kunna gå ut på 

bygget och bli skitig utan att bry sig. - Bertil 

Denna bild av jargongen, som hård, delas som nämnt av de flesta intervjupersonerna på Bygg 

AB. På Hotell AB tycks inte jargongen vara lika enkel att definiera, och en del av de 

intervjuade menar att jargongen är vad de kallar normal. Flertal pratar om, vad som omnämns 

som “hotelljargong”, vilket är ett uttryckssätt som präglas av att vara positiv, att visa omtanke 

och inte ta saker så hårt eller allvarligt.  

Det är ju en viss jargong på folk som jobbar på hotell med service att man tar livet med en 

klackspark liksom tar saker lite lättare - Ines 

När intervjupersonerna på Hotell AB pratar om jargongen har de inget negativt att säga om 

den, utan de konstaterar snarare ett sätt att prata på, och tar det för givet.  

Sammantaget finns stora skillnader mellan organisationerna vad gäller hur och vad som talas 

om. På Bygg AB tycks det generellt sett vara hårdare, både vad gäller egenskaper och 

gällande jargong och samtalsämnen, medan det på Hotell AB tycks vara mjukare gällande 

dessa aspekter.  

Idéer om hur värdeord praktiseras i två kulturella 

kontexter 

På Bygg AB präglas majoriteten av värdeorden av ett tydligt förhållningssätt till arbete och 

produktion. Värdeorden är specifika för den kontext de befinner sig i. På Hotell AB rör det sig 

om värden som ämnar påverka interaktionen, med gäster och kollegor, samt ett värdeord som 

implicerar befogenheter att fatta egna beslut och hitta på lösningar i arbetet. Dock finns en 

likhet mellan organisationerna, båda har ett värdeord som beskriver att man ska vara sig själv.  

På Bygg AB råder tvetydighet om hur värdeorden används. De två intervjupersonerna som 

varit med inom organisationen och branschen under en avsevärt längre tid än de andra anser 

sig inte påverkas av värdeorden. De hänvisar snarare till begreppen som självklara saker som 

inte påverkar sättet att leda eller tillvägagångssättet i arbetet.  

Dessa kärnvärden är ganska självklara saker. Det ska inte förekomma mobbing, det ska inte 

förekomma alkohol, droger och sextrakasserier. Hör man något sånt är man väl normal och säger 

ifrån. Det är ju inget sånt, inte på någon av mina arbetsplatser än i varje fall. /.../ det är inget vi går 

och tänker på. Men alla medarbetare ska veta vad XX [värdeorden] är, som vi kallar den. – Christer 
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Andra som arbetat under kortare tid inom organisationen beskriver hur de påverkas av 

värdeorden i högre grad. Värdeorden används enligt dem som vägledning i deras arbetssätt, 

dels i det dagliga arbetet, men de beskrivs även genomsyra internutbildningar och möten. 

Inom Hotell AB hittas heller ingen samsyn gentemot värdeorden. Istället finns ett mönster att 

olika hotell använder värdeorden på olika sätt. En intervjuperson beskriver hur dessa ord 

genomsyrar allt ifrån hennes ledarskap, till hur hon bemöter gäster och kollegor.   

Folk tar eget initiativ och att man liksom, jag kan inte sitta och säga till mina medarbetare så här ska 

ni göra. Så är det ett kundklagomål så får mina receptionister ta kundklagomålen till hundra procent 

själva och kompensera efter vad de tycker är rimligt så att säga. Så de har väldigt fria tyglar liksom 

så länge vi har nöjda gäster så det tycker jag absolut. - Hanna 

Citatet ovan beskriver hur intervjupersonen använder ett av värdeorden i hur hon leder, det 

vill säga vilka direktiv hon ger till medarbetare, vilket i sin tur leder till att medarbetaren 

applicerar värdeordet i sitt dagliga arbete. Det är genomgående tydligt att det talas om 

värdeorden på möten och i internutbildningar. En del kan inte komma ihåg vilka värdeord 

organisationen har, men en av dem menar trots det att han har dessa ord som en intern 

checklista för vad som är rätt och fel agerande.  

Sammantaget ser vi att mönstret för hur värdeorden appliceras ser ut på olika sätt. Båda 

organisationer har medarbetare som har internaliserat värdeorden i sitt arbete i olika grad. 

Inom Bygg AB beskriver de som arbetat länge inom branschen att de inte påverkas av 

värdeorden. Hotell AB uppvisar snarare interna skillnader mellan hotellen, än hur pass länge 

man arbetat inom organisationen.  

Idéer om ledarskapet i två kulturella kontexter 

Genomgående tycks cheferna på Bygg AB ha en förväntan på sig att vara mer synliga ute på 

arbetsplatsen, istället för att sitta inne på sitt kontor. Samtidigt finns förväntningar från 

överordnade chefer samt från ledningen vad gäller administrativa uppgifter. Detta är något, 

som av många, upplevs som en svårighet och ett hinder för att vara synligare på arbetsplatsen.  

Jag missar ju lite i produktionen och får mer och mer på min arbetsledare … så att jag hinner ju inte 

gå ut och titta heller, nej det är nog lite för mycket ibland, speciellt runt prognostid och nu när det är 

slutfasen på bygget också, så är det mycket som ska falla på plats. - Christer 

Det finns inte en lika stor grad av belastning i form av administrativt arbete inom Hotell AB. 

Administration ses inte som ett problem, och det berättas hur de kan delegera uppgifter av 

detta slag för att möjliggöra en närvaro i driften. Denna delegering öppnar för utveckling rent 
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praktiskt. En gemensam uppfattning hos ledarna på Hotell AB är att goda ledare förstår och 

kan driften. Samtliga intervjupersoner inom Hotell AB har arbetat sig upp inom 

organisationen och på så sätt nått sin position de har idag.  

Det finns inom Bygg AB en generell uppfattning om att beröm är något som det inte finns 

mycket av. Många efterfrågar en starkare återkoppling från sina chefer när det kommer till 

den positiva kritiken, då upplevelsen ligger i att man endast får snabb och tydlig återkoppling 

när det uppstår problem eller felaktigheter. Endast en intervjuperson inom Bygg AB har själv 

instiftat något som kan ge utrymme för beröm. Genom att träffa sin arbetsgrupp en kort stund 

varje eftermiddag avser intervjupersonen att främja en bättre stämning och lyfta fram det 

positiva.  

Jag pratar med mina arbetsledare varje dag. Försöker ha ett litet samtalsmöte på eftermiddagen. 

Vad har vi gjort idag? Det kan vara 5-10 minuters möte bara. Då brukar jag alltid avsluta med, vad 

har vi åstadkommit idag? Vad har vi gjort för bra-grej idag? /…/ och så blir det en high-five på den. 

Så får alla gå därifrån och känna att ”det här har jag lyckats göra idag”. - Anna 

Dessa mikromöten öppnar även upp för den synlighet som tidigare efterfrågats. Inom Hotell 

AB finns det däremot diverse undersökningar där olika faktorer mäts och kvalitetssäkras, 

däribland ledarskapet. 

Vi har ju den här årliga enkäten. Då kanske många chefer kanske tror att det är en bra kontakt, men i 

den här enkäten får de lämna anonymt svar på vad de tycker egentligen. Men undersökningen är väl 

samma som jag tycker, det är väl bra, det är högt i tak och de pratar ju både privata saker och 

arbetsrelaterade saker med mig, så det är väl bra. - Frida 

Inom ramen för dessa undersökningar finns det utrymme för att dels anonymt få negativ 

kritik, men undersökningen upplevs även som ett verktyg för att inom sin ledarskapsroll få 

beröm. Medan man inom Bygg AB talar med sin närmsta chef en gång i veckan, så finns det 

inom Hotell AB ett nära samarbete med sina chefer. Samtliga intervjupersoner i Hotell AB 

beskriver hur de fysiskt befinner sig nära till sin chef och kan be om råd i små och stora 

frågor.  

På Bygg AB beskrivs ett chefsideal som präglas av värden såsom lyhörd, prestigelös, tydlig, 

förebild, öppen, beslutsam och stöttande. Flertalet av dessa är hårda värden. En intervjuperson 

beskrev dock hur han önskade en omhändertagande chef. Det finns ett överhängande mönster 

som beskriver delaktigheten som central. Majoriteten inom Bygg AB framhåller vikten av att 

arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål som alla är medvetna om.  
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Ja … jag, jag försöker vara väldigt tillmötesgående, jag försöker vara… jag försöker samarbeta mot 

samma mål hela tiden, jag delegerar aldrig genom att säga ”det här ska du göra” eller bara ”det 

här är rätt, det här gör vi” jag tror aldrig att jag är bättre på att snickra än en snickare, jag låter 

han vara delaktig i beslutet på en lösning till exempel. Mm, samarbete. - Bertil 

Intervjupersonerna som talar om delaktighet och samarbete i ett chefskap beskriver vidare hur 

detta är ett medel för att uppnå arbetsmässig framgång. Personernas välbefinnande ska inte 

uppnås för sakens skull utan fungerar som ett verktyg för att uppnå uppsatta mål. 

Intervjupersonerna på Hotell AB framhåller chefsideal dels av hårdare men även av mjukare 

karaktär. Återkommande egenskaper är framför allt kunnig chef samt en lyhörd chef. Det 

efterfrågas även en tydlig och ärlig chef. I övrigt syns ideal såsom omtänksam, motiverande, 

relationsorienterad och förtroendeingivande. Överlag finns ett överhängande mönster att 

cheferna på Hotell AB beskriver hur de är relationsorienterade både i hur de leder och 

interagerar med medarbetarna. Exempelvis beskrivs dem hur de förhåller sig till hur 

medarbetarna mår på ett privat plan, det visar med andra ord en omtanke gentemot personalen 

som ofta sträcker sig utanför ramen för det arbetsmässiga.  

Nej, men det är väl mest att jag frågar. Om jag ser någon som hänger i receptionen och ser allmänt 

ledsen ut, ”hur står det till egentligen? Vill du komma in så snackar vi lite?”. Det är väl mer sådär, 

att jag frågar dem... att jag ser vad de är på för humör och agerar därefter. - Frida 

Intervjupersonen beskriver att hon försöker anpassar sitt agerande efter hur medarbetaren i 

fråga mår, och exemplifierar vidare detta med en medarbetare som genomgår en skilsmässa. I 

det fallet tar hon extra hänsyn och visar förståelse för dennes situation. Den manliga 

intervjupersonen berättar att sedan han började arbeta som chef på hotellet har han enligt hans 

chefer bidragit med en lättare och gladare stämning, att personalen tycker att det är roligare att 

gå till jobbet samt att medarbetarna vågar släppa garden lite mer. Detta tilläts trots att det 

finns ett behov av ökad effektivitet och att medarbetarna behöver bli duktigare. Det är tydligt 

att de mjuka värdena som trivsel tillåts ta plats, dock verkar detta inte alltid vara fallet. En av 

intervjupersonerna uttrycker en önskan om att hinna med mer omtanke gentemot 

medarbetarna: 

Jag har sagt till mina kollegor att “ni får ju inte tro att jag inte bryr mig men ibland måste jag 

bara…” där är ju svårt när den empatiska sidan av en… när man vet att de måste gå hem eller att 

nån mår dåligt och så står man på jobbet liksom det är jättesvårt. Det finns väldigt sällan tid att på 

arbetstid sitta och prata med varandra som vi gör nu faktiskt utan det är, det får bli på lunchen då 

och att man går hem tillsammans. Det tycker jag är lite tråkigt att man inte hinner med varandra med 

omtanke.  - Ines 
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Sammantaget syns det hur båda organisationerna beskriver hur delaktigheten är central för 

organisationen. Den vitala skillnaden ligger i att samtliga inom Bygg AB menar på att det 

arbetsmässiga är det som ska gynnas genom välbefinnande, snarare än att personerna i sig ska 

må bra. Inom Hotell AB beskrivs istället hur det finns mer fokus kring medarbetarnas 

välbefinnande.  

Idéer om kvinnligt och manligt i två kulturella 

kontexter  

Ett överhängande mönster på Bygg AB är att det finns en önskan att det ska komma in något 

fler kvinnor. Detta beskrivs vara då de har något att bidra med, eller tillägga, i det sociala 

klimatet. Det beskrivs som att kvinnor kan förändra den hårda jargongen, som enligt vissa 

präglar den sociala samvaron, och göra den mjukare. Detta upplevs vara en automatisk följd 

av den kvinnliga närvaron. Några av intervjupersonerna har sett dessa skillnader, andra menar 

på att samtalen och interaktionen inte påverkas av att ett fåtal kvinnor är fysiskt närvarande. 

Resonemangen är med andra ord baserade både på saker intervjupersonerna har sett och 

upplevt, men även hypotetiskt resonerande som är grundade i antaganden. 

Det blir lite, lite bättre stämning om man har kvinnor i organisationen och det blir väl lite mindre 

hård jargong. - Christer 

Denna beskrivning av hur kvinnor kommer in och förändrar jargongen delas av samtliga och 

förändringen i det sociala klimatet ser uteslutande som positivt.  

nej jag tror att det blir lättare att hantera folk, och jag är tror att folk är… just de här bitarna som är 

positiva i en organisation med kvinnor, tror jag att de påverkar starkt i alla relationer med kunder 

och vad det än är, just för att det är så ovanligt. Det tror jag både de och företaget kan dra nytta av 

också.  - Bertil 

Inom Bygg AB kan intervjupersonerna väldigt snabbt peka på en förändring som skulle ske 

med fler kvinnor, detta är något som intervjupersonerna har desto svårare med inom Hotell 

AB. En av intervjupersonerna ser att aspekter som hon upplever som negativa, det vill säga 

gnäll och skvaller, minskar när det kommer in fler män och med en större åldersvidd. Utöver 

denna upplevelse finns det inget specifikt uttryckt för hur och vad som skulle förändras med 

fler män inom organisationen precis som inga såg några problem med att majoriteten bestod 

av kvinnor. Trots denna relativt oproblematiska syn på den nuvarande könsfördelningen 

efterfrågas en större andel män.  
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Alltså jag hade önskat lite mer uppdelning, lite mer killar. Men nu kan man inte välja, utan man ska 

välja den som är mest kompetent. - Frida 

Hon beskriver att hon önskar fler män, men berättar senare att detta troligtvis inte skulle 

påverka, varken det sociala klimatet eller arbetet.  

På Bygg AB är kvinnor i betydande minoritet gentemot männen. Det problematiseras av den 

kvinnliga intervjupersonen och hon framhäver både positiva och negativa aspekter av att vara 

kvinna i organisationen. Dels belyser hon det faktum att hon av vissa kollegor blir mer 

omhändertagen än vad en man i hennes position skulle blivit och dels belyser hon den 

negativa sidan som är att hon har mer att bevisa, att hon måste vara duktigare på det hon gör 

än männens motsvarigheter. 

man har vissa fördelar som tjej, man blir kanske lite mer omhändertagen utav vissa människor, men 

samtidigt så måste du som tjej ha precis koll på saker och ting, du måste vara duktigare, som tjej. - 

Anna 

Detta instämmer även de manliga intervjupersonerna i, att kvinnor ofta måste vara duktigare. 

Samtidigt finns en underliggande, genomgående föreställning om att kvinnor generellt sett är 

duktiga. När intervjupersoner ombeds beskriva varför de vill ha fler kvinnor i organisationen 

så är en bidragande faktor att de är duktiga.  

Distinktionen mellan manligt och kvinnligt är på Hotell AB inte lika påtaglig som den är på 

Bygg AB. Den manliga intervjupersonen på Hotell AB berättar i likhet med vissa av 

intervjupersonerna på Bygg AB att kvinnor är duktigare. Intervjupersonerna på Hotell AB har 

svårare att peka på gemensamma egenskaper för gruppen män. En intervjuperson inom Hotell 

AB berättar att hon måste ge tydligare direktiv till hennes manliga medarbetare. Hon menar 

på att män generellt sett inte är lika initiativrika och behöver därför klarare direktiv. Utöver 

detta fanns det överhängande uppfattningar om kvinnors sätt att agera snarare än mäns. 

Förutom att framhålla hur kvinnor löneförhandlar sämre än män fanns uppfattningar om att 

kvinnor är mer noggranna, ansvarsfulla, försiktiga och rädda att göra fel. Det ska också 

poängteras att detta inte var en beskrivning som framkom av samtliga intervjupersoner, utan 

den baseras på två beskrivningar av kvinnligt agerande. 

Sammantaget finns det inom Bygg AB en vilja av få in mer kvinnor i organisationen. En vilja 

som motiveras med att kvinnor förändrar det sociala klimatet samt att de är duktiga. 

Intervjupersonerna inom Hotell AB efterfrågar också en jämnare könsfördelning, men har 

överlag svårare att motivera varför. Samtliga manliga intervjupersoner oavsett organisation 
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beskriver kvinnor som duktiga. Samtidigt beskrivs det inom Bygg AB att kvinnorna behöver 

arbeta hårdare för att ta plats. 

Analys 

I analysen ämnas besvara de forskningsfrågor som ligger till grund för uppsatsen: 

 Hur beskriver de intervjuade cheferna kulturen? 

 Hur beskriver de intervjuade cheferna ledarskapet i två olika kontexter? 

 Hur beskriver de intervjuade cheferna idéer om kvinnligt och manligt i två olika 

kontexter? 

 Vad betyder kontexten för beskrivningarna av ledarskap och idéer om kvinnligt 

och manligt i de två olika kontexterna?  

Detta görs i tre teman, med utgångspunkt för respektive av de tre första frågorna. 

Vartefter den sista frågan besvaras löpande genom analysen.  

En könsmärkt kultur 

På Bygg AB framhålls egenskaper som ärlighet, tydlighet och rakhet som viktiga medan på 

Hotell AB framhålls egenskaper som samarbete, positivitet, öppenhet och omtanke. De 

förstnämnda klassas som hårda värden och de sistnämna som mjuka sådana.  

Jargongen, liksom egenskaperna, beskrivs som hårda på Bygg AB. Jargongen tycks präglas av 

låg tolerans mot svaghet och feghet, hårda skämt, sexism samt okänslighet. Trots att en av 

intervjupersonerna påstår att det inte längre ser ut så här, går det inte att bortse från att den 

hårda jargongen kanske lever kvar då den i överhängande fall framhävs. Jargongen är för 

intervjupersonerna på Hotell AB svårare att beskriva, men kan ändå definieras som positiv 

och att saker inte tas på för stort allvar samt att den tycks präglas av omtanke. En definition 

som i relation till Bygg AB kan kallas mjuk jargong. Dessa aspekter indikerar vilken 

organisationskultur som präglar de två organisationerna, då det språkliga enligt Alvesson och 

Sveningsson (2007) är bidragande för skapande och återskapande av organisationskulturen. 

Cockburns (1991) för ett resonemang om att yrken som går ut på att bekräfta, försköna, 
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förhöja och gynna andras välmående och status ofta anses vara kvinnliga. Något som kan 

kopplas till Hotell AB som dels har en organisationskultur som tycks präglas av detta, men 

det illustreras desto tydligare genom värdeorden, som reproducerar denna verklighet. Det 

beskrivs vidare i Alvesson (2001) hur de som innehar de klassiskt manliga yrkena har 

egenskaper som karaktäriseras som fasta, okänsliga eller kyliga. Något som skulle 

karaktärisera de värdeord som återfinns inom Bygg AB. Vad gäller värdeorden finns två 

sidor, dels att Bygg ABs värdeord är hårdare i sin karaktär samt att Hotell ABs är mjukare, 

vilket tyder på könsmärkning. Men även att Bygg ABs handlar om produktion medan Hotell 

ABs är inriktade på service och att det är arbetets karaktär som frambringar skillnaden, vilket 

i enlighet med Cockburn (1991) skulle visa hur somliga yrken är mer eller mindre lämpande 

för ett specifikt kön.  

Ledarskap 

Ledarskapet på Bygg AB beskrivs som mer uppgiftsorienterat och tycks vara fokuserat 

exempelvis på lyhördhet, tydlighet, beslutsamhet och öppenhet. Det går här att urskilja hur 

värdena som präglar ledarskapet är kopplade till det manliga. Intervjupersonerna beskriver 

även ett gynnande av välbefinnande hos medarbetarna, dock beskrivs det enbart i termer av att 

gynna arbetet. Ett förhållningssätt som Alvesson och Sveningsson (2007) definierar som 

ledarskap, alltså att man värnar om medarbetarna för att gynna det arbetsmässiga. 

Genomgående tycks cheferna på Hotell AB vara relationsorienterade men även något 

uppgiftsorienterade. De fokuserar på mjuka värden så som omtanke, motiverande, 

förtroendeingivelse etcetera. Dessa värden skulle kunna kopplas till det kvinnliga och 

härledas till att ledarskapet enligt definitionen av könsmärkning är kvinnligt märkt (ibid.). Å 

andra sidan skulle det kunna vara deras ledarroll som är synlig. Dessa värden beskrivs inte i 

syfte att främja det organisatoriska eller arbetsmässiga, vilket skulle vara en förutsättning för 

att kunna passa in i Alvesson och Sveningssons (2007) definition av ledarskap. Det kan även 

vara så att dessa relationsorienterade värden lyfts fram som en konsekvens av tankens 

fängelse, som innebär att människor begränsas och styrs i sitt synsätt och handlande utifrån 

den historiska kontexten (ibid.). Det går inte att utesluta att så skulle vara fallet, vilket gör det 

problematiskt för hur dessa värden ska tolkas. Det empiriska materialet indikerar med andra 

ord att de största skillnaderna i ledarstilarna finns mellan de två organisationerna snarare än 

internt. Könsaspekten tycks också ha en mindre påverkan på ledarskapet än vad kontexten 

har. Detta eftersom män och kvinnor inte beskrivs leda olika, utan det tycks snarare vara 
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cheferna inom de olika organisationerna som uppvisar samma mönster. Bygg AB beskrivs 

präglas av hårda värden och detsamma gäller för ledarskapet, även för kvinnan. Detta 

indikerar att ledarskapet och kontexten har en stark koppling, då kulturen på Bygg AB präglas 

av hårdare värden. Det är därför en fråga om att kontexten påverkar ledarskapet snarare än att 

ledarens kön gör det.  

Vidare tycks cheferna på Bygg AB ha en stor administrativ börda samt en överhängande 

svårighet att röra sig ute bland medarbetare av tidsmässiga skäl. Detta ses som ett problem av 

flera intervjupersoner. Slutsatsen om att den manligt märkta organisationens ledare skulle 

vara mindre relationsorienterade därför att de flesta är män blir därför problematiskt. Det 

skulle snarare kunna röra sig om att den organisatoriska kontexten inte möjliggör för ledarna 

att leda relationsorienterat. Ett resultat som detta blir också intressant när det ses i ljuset av 

Björk (2013) studie, som i sin studie pekade på hur de manligt dominerade organisationerna 

tenderar att få större administrativt stöd. Denna tendens återfanns inte i denna studie, vilket 

kan vara en konsekvens av att Björk (2013) i motsats till denna gjort studien inom den 

offentliga sektorn, där förutsättningarna ser annorlunda ut.  

Idéer om manligt och kvinnligt i två kontexter 

Det är tydligt att det finns föreställningar om att kvinnor automatiskt med det kvinnliga ska 

förändra det sociala klimatet inom den manligt märkta organisationen. Detta härleder till 

Alvesson och Sveningsson (2007) som beskriver hur tolkningar och praktiker görs utifrån den 

kontext de befinner och befunnit sig i. Det är därmed tänkbart att männen inom Bygg AB 

internaliserat tankar om manligt och kvinnligt. Wahl (1992) beskriver hur kvinnor i 

mansdominerade organisationer upplever att de tillför mjuka värden, något som i avsaknad på 

fler kvinnliga intervjupersoner inte går att uttala huruvida det är så eller inte. Dock ser vi hur 

Wahls (1992) resultat om hur kvinnor tänker om kvinnor i denna studie finns av män, något 

som inte motsätter sig hennes resultat, utan snarare kompletterar det. Kvinnornas 

föreställningar i hennes studie och mäns föreställningar i denna studie, om hur kvinnor bidrar 

till mansdominerade organisationer, präglas av många likheter. Denna gemensamma bild av 

hur män och kvinnor ställer sig i relation till varandra skulle kunna tyda på hur föreställningar 

reproduceras (Alvesson & Sveningson, 2007). Enligt Alvesson och Sveningsson (2007) blir 

en följd av föreställningar ett strävande mot att agera på ”rätt” sätt utifrån dessa 

föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt, utifrån könsordningen, där manligt ofta 

värderas högre än kvinnligt.  
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Bygg ABs organisatoriska kontext skulle kunna ses som den sociala arena där Ridgeway 

(2001) menar att föreställningarna om kvinnor och män spelar in och begränsar kvinnors 

möjlighet till utövande av ledarskap. Något hon skulle kunna ges rätt inom Bygg AB, dock 

finns inga tendenser inom Hotell AB att kvinnor systematiskt skulle begränsas. Det skulle 

därför kunna argumenteras för att snarare än att tyda på mäns fördel gentemot kvinnor, så 

ligger en ojämn könsfördelning till grund för systematiska fördelar. En förklaring som skulle 

tillhandages av Ridgeway (2001), som grundat i sina resonemang om kvinnors begränsningar, 

drog slutsatser om att en grupp ständigt får fördelar gentemot andra, kommer den gruppen 

framstå som mer kompetent. Liknande resonemang för Kanter (1997) som menar på hur den 

dominanta gruppen ständigt får en fördel gentemot gruppen ”tokens”. Den lilla minoriteten 

”tokens” kommer utstå betydligt fler generaliseringar, och bli bedömda efter dessa. Hennes 

tankar om en skev fördelning inom organisationer bekräftas inom Bygg AB, där 

föreställningar om kvinnor, vilka befinner sig i minoritet, finns. Men föreställningarna om 

“tokens” tycks inte genomsyra Hotell AB, där det istället finns fler tankar och föreställningar 

om den dominanta gruppen kvinnor än vad det finns om män. Ett faktum som paradoxalt nog 

skulle kunna härledas till Kanters (1977) uttalande om att när minoriteter kommer in i en 

dominant grupp så blir självmedvetandet högre. Wahl (1996) beskriver hur genusforskningen 

ständigt fokuserat på kvinnan i förhållande till mannen, vilket är en bidragande faktor till 

mäns tolkningsföreträde. Denna syn skulle därför kunna vara en tänkbar förklaring till varför 

kvinnor hamnar i centrum för föreställningarna som framkommit i denna studie, både inom 

ramen för den manligt märkta och för den kvinnligt märkta organisationen.  

Det finns vidare mönster för hur vissa av kvinnorna på Hotell AB ställer sig i relation till det 

manliga. I enlighet med Alvesson och Sveningsson (2007) kan detta bero på det faktum att det 

manliga värderas högre än det kvinnliga. Något som också yttrade sig när den kvinnliga 

intervjupersonen på Bygg AB beskrev varför hon trivs med att arbeta inom en 

mansdominerad organisation och inte i en kvinnodominerad. Genom att beskriva 

kvinnodominerade organisationer som präglade av negativa aspekter så som skvaller och 

snack bakom ryggen så finns det risk för återskapandet av mäns och kvinnors föreställda 

egenskaper (Alvesson & Sveningsson 2007).  

Det finns genomgående mönster där samtliga männen som intervjuats beskriver att kvinnor är 

duktiga, och detta var något kvinnan på Bygg AB förtydligade genom att hon upplever att 

kvinnor måste vara duktigare än männen. Detta indikerar, i enlighet med Alvesson och 
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Svenningsson (2007) på ett tankens fängelse där människor begränsas i sitt handlande, till vad 

som enligt normer och föreställningar är “rätt” för respektive könstillhörighet. 

Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att se hur beskrivningar av hur ledarskap och genus skapas och 

ser ut i två kulturella kontexter, där den ena var mansdominerad och den andra var 

kvinnodominerad. Detta har skett genom att titta på hur språket används, vilka föreställningar 

som fanns om manligt och kvinnligt samt vilka idéer som fanns om ledarskap i de två 

kontexterna. Studien har utgått från följande frågeställningar:  

 Hur beskriver de intervjuade cheferna kulturen? 

 Hur beskriver de intervjuade cheferna ledarskapet i två olika kontexter? 

 Hur beskriver de intervjuade cheferna idéer om kvinnligt och manligt i två olika 

kontexter? 

 Vad betyder kontexten för beskrivningarna av ledarskap och idéer om kvinnligt och 

manligt i de två olika kontexterna?  

Övergripande visar studiens resultat hur hårda egenskaper inom Bygg AB framhävs. Trots att 

alla intervjupersoner inte är ense om detta är det övergripande mönstret att jargongen är hård. 

För Hotell AB framhålls istället mjukare värden. Att sätta ord på jargongen tycks i denna 

organisation vara svårare, men kallas för hotelljargong vilken präglas av positivitet och inga 

negativa aspekter kring detta beskrivs. I samverkan med värdeorden så indikerar detta att de 

två olika kontexterna är könsmärkta.  

Inom Bygg AB indikerar resultaten på ett ledarskap som är mer uppgiftsorienterat, och 

ledarstilen som beskrivs kan tydligt kopplas till det manliga. Den relationsorienterade 

ledarstilen lyfts i högre grad fram inom Hotell AB men det finns dock även beskrivningar 

kring hur den uppgiftsorienterade ledarstilen existerar. Empirin visar hur den stora skillnaden 

mellan de olika ledarstilarna ligger mellan de olika organisationerna snarare än intern. Det 

beskrivs hur könen inom organisationerna inte leder olika, utan snarare ganska likt varandra.  

Övergripande finns tendenser till hur kvinnor står i fokus för föreställningar, något som yttrat 

sig inom båda organisationerna. Inom Bygg AB finns det uppenbara förväntningar hur 
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kvinnor ska komma in och förändra det sociala klimatet. Intervjupersonerna för Hotell AB 

som i betydligt större utsträckning arbetar med kvinnor finns en tydligare bild om kvinnor. 

Trots att det fanns färre förutfattade meningar var de mer specifika. Gemensamt för de 

manliga intervjupersonerna, oberoende av organisation, beskrevs kvinnor som duktiga.  

Björk (2013) såg i sin avhandling hur ledarskapet är påverkat av organisationsstrukturen. I 

likhet med den empiri som framkommit i denna studie tycks det vara så att ledarskapet inte 

går att studera som ett ensamt fenomen. Dock finns en annan dimension denna studie avser att 

framhäva, nämligen hur ledarskapet tenderar att påverkas av den kulturella kontext som den 

befinner sig i. Därmed verkar det vara dessa två faktorer som påverkar ledarskapet snarare än 

att det skulle vara individens kön som är avgörande för ledarstilen. Slutsatsen är något 

problematisk, då det empiriska materialet bygger på en ojämn fördelning av män och kvinnor 

i de två kontexterna. En jämn fördelning är svår att finna då det är så pass ojämn 

könsfördelning på de faktiska arbetsplatserna. Vidare går det inte att dra slutsatsen att 

strukturen och kulturen påverkar ledarskapet oberoende av varandra. En annan aspekt bör tas 

in i beaktelse, nämligen hur genus och föreställningar kring män och kvinnor ligger till grund 

för kontexten. Det finns, i de organisationerna som studerats, indikationer hur det kulturella är 

starkt förknippat med det stereotypiska för de två könen. En konsekvens av detta kan vara att 

organisationerna könsmärks. Utifrån resultatet i denna studie tycks det vara rimligt att anta att 

den numeriska uppdelning ligger till grund för hur kulturen könsmärks. Ett begrepp som 

diskuteras av Alvesson och Sveningsson (2009) som menar på att den numeriska 

uppdelningen mellan män och kvinnor kan ligga till grund för märkningen, men att det även 

kan ha att göra med diskursen på arbetsplatsen. Studien som genomförts indikerar på hur 

kontexten är med och bidrar till att organisationer blir könade. Könssymbolismen (som dels 

kommer till uttryck genom språk) fungerar som ett verktyg för att kunna märka organisationer 

som manliga eller kvinnliga. Syftet med att könsmärka organisationer kan vara för att 

synliggöra strukturer, vilket kan tillhandahålla en förklaringsmodell till hur dessa strukturer 

reproduceras.  

I resultatet och analysen framkom att cheferna på Hotell AB var måna om deras medarbetares 

välmående. Det framkom dock inte vad syftet med detta var. En möjlig anledning till att detta 

omhändertagande kan vara att det förväntas av kvinnor. Vilket inom organisationen kan ha 

reproducerats i enlighet med tankens fängelse (Alvesson & Sveningsson, 2007) som en viktig 

chefsegenskap. Vilket då skulle styrka det resonemang som lyfts fram i analysen, att 

ledarskapet på Hotell AB möjligtvis är kvinnligt märkt.  
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Vidare har det visats på hur ledarskapet är en produkt av kontexten. En sådan syn som 

Alvesson och Sveningsson (2007) har på ledarskap är dock problematiskt. Ledarskap, som de 

definierar det, skulle vara att man gynnar om medarbetarnas välbefinnande för att gynna 

arbetet. Med en sådan definition exkluderas de personer som för sakens skull värnar om 

medarbetarnas välbefinnande. I denna studie är det tvetydigt ifall intervjupersonerna på Hotell 

AB värnar om medarbetarnas välbefinnande för att gynna det arbetsmässiga. Då manligt 

märkta organisationer vanligtvis är uppgiftsorienterade menar vi på att en definition av 

ledarskap som Alvesson och Sveningsson (2007) har, riskerar att reproducera och normalisera 

ledarskapet som manligt.  

Som resultatet visade fanns det överhängande mest tankar om kvinnor. Med utgångspunkt i 

Wahl (1996), kan resonemanget föras att detta är en konsekvens av att kvinnor ställs i relation 

till det manliga. Då det manliga anses vara normen hamnar denna grupp mer sällan i centrum 

vid ledarskapsdiskurser. Genom att studera ledarskapet i de rådande kontexterna, utifrån ett 

genusperspektiv, jämförs inte män och kvinnor i relation mot någon rådande norm. När man 

ser på ledarskapet tycks det därför vara fruktbart att ta in kontexten tillsammans med genus 

för att få förståelse för ledarskapet, utan att ställa det i relation till andra sammanhang. Då 

dessa tycks vara processer som samverkar bör de därför studeras tillsammans. Indikationer på 

att det skiljer sig mellan organisationer har framhävts i denna studie, men vi uppmanar till 

flera studier som tar hänsyn till de studerade processerna. Då denna studie utgått från 

intervjuer har den begränsats till att avhandla intervjupersonernas beskrivningar av 

ledarskapet och den kontext det befinner sig i. För att få en djupare inblick i hur ledarskapet 

ter sig i praktiken föreslås därför att liknande studier görs med observationer som 

kompletterande stöd.  

Dessutom uppmanas det till framtida studier att även ta hänsyn till arbetenas status, en aspekt 

som inte behandlats i denna studie. Distinktionerna mellan de beskrivna ledarskapen kan te 

sig annorlunda genom att studera organisationer inom samma bransch, något som inte gjorts 

inom ramen för denna studie.  
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Bilaga  

Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor 

 Berätta lite kort om dig själv, vad du har för bakgrund och hur du nått den position du 

har i dag. 

  ad har du för utbildningsbakgrund   nternutbildning  

 Hur länge har du arbetat här  Hur länge har du varit chef, för hur många? 

 Berätta kort hur en arbetsdag kan se ut, exempelvis igår? 

Stöd/kontakt på arbetsplatsen                 

  ilken eller vilka personer är viktigast för dig i ditt dagliga arbete  

 Hur ser din kontakt med din chef ut? Beskriv er senaste kontakt.  

 Vilket stöd får du din chefsroll? Direktiv i ledarskapet?  

 Vilken kontakt har du med de medarbetare som du har ansvar för  
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Organisationsskultur  

 Vad pratar man om på din arbetsplats, dels på raster men även på arbetstid? Finns det 

någon jargong? 

 Främjas vissa personliga egenskaper? Hos medarbetare? Chefer? 

 Finns det påtryckningar om hur du ska agera? På vilket sätt? Från vem? 

 Hur ser relationen ut mellan er som arbetar här? 

 Har ni några värdeord? Hur används de? Upplever du att de påverkar ditt arbetssätt? 

Ledarskap 

  ad tycker du är viktiga ledaregenskaper?  

 Vad finns det för förväntningar på dig som chef? 

  an du tänka på någon chef i organisationen som ses som lyckad  – Hur märks det      

  an du tänka på någon chef som inte ses som så lyckad  – Hur märks det   

 Upplever du några hinder/svårigheter/motstånd i din ledarroll? Vad tror du det beror 

på?          

 Har du fria händer att påverkar hur du leder?  

Könsdominerad organisation 

 Hur ser uppdelningen män/kvinnor ut?                  

 Du arbetar i en verksamhet där de flesta anställda är kvinnor män. Har det någon 

betydelse  För vem i så fall  –  nnebär det för- eller nackdelar  – Har du varit med om 

någon situation eller reaktion som du kopplar till könsfördelningen  

  ycker du att män och kvinnor har samma möjligheter i organisationen? 

 Har du stött på problem själv eller bland medarbetare som har att göra med 

ojämställdhet        


