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Förord 

Bakom denna uppsats i kvinnligt ledarskapstecken ligger många timmars arbete. Att förstå 

och skilja mellan teorier kring identitet har inte alltid varit lätt och en hel del kraft har i 

ärlighetens namn lagts på att förstå vad vi själva skrivit. Engagemanget har varit stort genom 

hela uppsatsen, även om humöret prövat på både toppar och dalar. Det finns många nivåer på 

skalan mellan hopp och förtvivlan och det känns som om vi prövat på de flesta. För sitt 

förtroendeingivande sätt att handleda och för sitt tålamod med vår uppsats om den kvinnliga 

ledarskapsidentitetens konstruktion vill vi ge ett varmt tack till vår eminente handledare 

Mikael Löfström. Tack även till våra nära och kära som stått ut med emellanåt stressade och 

stingsliga uppsatsskrivare – nu är det äntligen klart! Till de vänner som uppmuntrat och 

lämnat kreativa synpunkter under skrivandets gång vill vi också officiellt ge en stor kram! 
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Abstract 
To describe female leadership, or female phenomena of any kind, it is often related to a male 

image. The aim of this study is to examine what the female leadership identity can look like 
without comparing it to the picture of male leadership. Empirical data is taken from 

interviews with four highly positioned women that were published in three major Swedish 

newspapers and three business related journals. The interviews were conducted when the 

women were nominated as “the most powerful businesswoman of the year”. The theoretical 

framework of the thesis describes identity from an individual perspective, from group 

perspective, and then moves on to relating identity to organizations, workplaces and finally to 

different perspectives of leadership. From that framework a model for analyzing is created 

and a discourse analysis of the interviews is conducted. The female leadership identity that 

emerges shows the image of a hard working woman, obviously influenced by male 

characteristics like effectiveness and result orientation. The woman cannot be seen as a 

typical representative for the group of women and her statements in feminist issues are rather 

diplomatic. She is driven by the power to make decisions and to be successful and happy are 

great goals in her life. Family comes second because she wants to be one with the business. 

The final image of the female leadership discourse is at first derived from a male leadership 

discourse, but an even more obvious connection can then be seen in a more general business 

discourse. The business discourse is in many aspects coming from what is commonly seen as 

male, but it contains expectations of the leader role that both men and women have to live up 

to. The nominations that the women have received are understood as proof of them 

accomplishing the expectations of the business discourse. Those expectations are found to 

control the female leadership identity more than the women themselves are aware of. 

The language of this thesis is Swedish.  

 

Keywords: female leadership, leadership identity, identity categories, female leadership 

discourse, business discourse  
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Sammanfattning 

Den allmänna bilden av kvinnligt ledarskap verkar vara att den utgörs av en uppsättning 

mjuka egenskaper och att den skiljer sig kraftigt från bilden av manligt ledarskap. För att 

beskriva kvinnligt ledarskap, eller vad som är kvinnligt överhuvudtaget, ställs det ofta i 

relation till manligt. Syftet med den här studien är att undersöka hur en kvinnlig 

ledarskapsidentitet kan se ut, utan att jämföra den med en manlig bild. Empirin utgörs av 

intervjuer med fyra högt uppsatta kvinnliga ledare som publicerats i de tre största svenska 

dagstidningarna och i tre stora affärstidningar. Intervjuerna gjordes i samband med att 

kvinnorna utnämnts till årets mäktigaste affärskvinna. Uppsatsens teoretiska referensram 

beskriver identitet ur individperspektiv och ur grupperspektiv och söker sig vidare fram till 

identitet i förhållande till organisation, arbetsplats och slutligen olika aspekter av ledarskap. 

Ur den teoretiska referensramen härleds också en analysmodell och med hjälp av den görs en 

diskursanalys av intervjuerna. Den kvinnliga ledarskapsidentiteten som uppvisas ger bilden av 

en mycket självständig, hårt arbetande, kvinna som har tydliga inslag av ett flertal mer 

manligt ansedda egenskaper såsom att vara effektiv och resultatinriktad. Hon kan i flera 

hänseenden inte ses som en kvinnorepresentant och är diplomatisk i sina uttalanden om 

kvinnofrågor. Hon drivs av att få bestämma och att vara framgångsrik och lycklig är livets 

stora mål. Familj kommer i andra hand eftersom hon är ett med företaget, något som också 

kräver kontroll. Den slutliga bilden av den kvinnliga ledarskapsdiskursen tolkas först som 

härledd framför allt till en manlig ledarskapsdiskurs, men tydligare koppling görs sedan till en 

mer övergripande businessdiskurs. Businessdiskursen är starkt präglad av vad som anses 

manligt, men utgör förväntningar på ledarrollen som också män måste leva upp till. De 

utmärkelser kvinnorna erhållit tolkas som ett bevis på att de lyckats nå businessdiskursens 

förväntningar, förväntningar som alltså visar sig påverka den kvinnliga ledarskapsidentiteten i 

större utsträckning än vad kvinnorna själva tror. 

 

Nyckelord: kvinnligt ledarskap, ledarskapsidentitet, identitetskategorier, kvinnlig 
ledarskapsdiskurs, businessdiskurs  
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Inledning 

1.1 Ledande kvinnor i arbetslivet 

”Fler Johan än kvinnor på VD-poster”
1
. Så lyder rubriken på ett av de senaste inläggen i 

samhällsdebatten angående jämställdhet i arbetslivet. Det finns alltså fler svenska börsbolag 

som har en VD vid namn Johan, än som har en VD som är kvinna. Artikeln har skapat debatt, 

eftersom den säger en hel del om hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut på vd-

posterna. Samhället borde ha kommit längre i jämställdhetsutvecklingen i ett land som 

Sverige, som anses vara ett av världens mest jämställda länder
2
. Sveriges övergripande 

politiska jämställdhetsmål lyder: ”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället 

och sina egna liv”
3
, vilket bland annat innebär en jämn fördelning av makt, inflytande och det 

obetalda hem- och omsorgsarbetet samt ekonomisk jämställdhet
4
. Det tolkas som att en 

någorlunda jämn fördelning mellan män och kvinnor i arbetslivet, inklusive på 

ledningspositionerna, är målbilden. Dock har statistik visat att obalansen mellan könen inte 

endast förekommer på VD-nivå. Utav Sveriges ca 500 000 chefer är idag 37 % kvinnor, men 

ju högre chefsnivå som granskas, ju färre kvinnliga chefer finns det. På mellanchefsnivå är 

knappt tre av tio kvinnor, det vill säga ca 30 %, och på VD-nivå är endast 12 % kvinnor
5
. 

Historiskt sett har kvinnor alltid uppfattats som det svagare könet. Man behöver inte gå mer 

än ungefär hundra år tillbaka i tiden för att hitta texter som beskriver kvinnan som en enklare 

varelse än mannen. Fahlgren (1998) har bland annat studerat den franske sociologen Émile 

Durkheims texter, skrivna 1897 vari han hävdade att kvinnans sociala behov var få, 

outvecklade och lättillfredställda. Den intellektuella utvecklingen beskrevs också som lägre, 

liksom den sexuella driften utgavs vara primitiv och instinktstyrd (Fahlgren, 1998). Denna 

kvinnosyn påverkade kvinnornas möjlighet att ta plats i arbetslivet, utöver det faktum att 

kvinnor föder barn, något som också alltid setts som ett hinder. Arbetslivet var avsett för män, 

och kvinnorna blev istället hänvisade till att ta hand om hem och familj (Drake & Solberg, 

1996). Männen utgjorde därmed den formella ekonomin och kunde arbeta upp en social och 

ekonomisk status. Kvinnor fick sin status som hustrur och mödrar, något som fastställde deras 

identitet som stående utanför den ekonomiska makten. Konstellationen av dessa roller gjorde 

att ett beroendeförhållande mellan män och kvinnor utvecklades, ett förhållande som hade sin 

storhet mellan 1940-1960. Därefter började arbetsfördelningen mellan män och kvinnor att 

komma i bättre balans och kvinnor som arbetade blev en allt vanligare syn. Idag söker, som 

alla vet, såväl kvinnor som män sina referenspunkter i yrkeslivet (Drake & Solberg, 1996). 

Det är emellertid tydligt att män och kvinnor fortfarande behandlas på olika sätt i samhället, 

oftast till männens fördel, och inte minst inom arbetslivet, något som siffrorna ovan visade på. 

En del påstår likväl att tillsättningen av alla positioner, inklusive högre poster såsom VD och 

styrelseledamot, styrs av efterfrågan på rätt kompetens och att frågan om kön inte är relevant 

vid rekrytering
6
. Bloggskribenten Annika Elias, även ordförande för svenska 

chefsorganisationen ”Ledarna”, skriver emellertid att det handlar väldigt lite om kompetens, 

                                                 
1
 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/fler-johan-an-kvinnor-pa-vd-stolen_7927518.svd. Fler Johan på 

VD-stolen [Online]. SvD Näringsliv.  [Accessed 2013-03-06]. 
2
 http://hdr.undp.org/en/data/explorer/.  [Accessed 2013-02-19]. 

3
 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2012A01_BR_X10BR1201.pdf.  [Accessed 2013-02-19]. 

4
 Ibid. 

5
http://www.ledarna.se/Documents/Rapporter/Chefsbarometer/chefsbarometer_chefen_och_jamstalldhet_2012.p

df.  [Accessed 2013-03-04]. 
6
 http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvotering/kompetens-galler-fore-kvotering_113784.html.  [Accessed 

2013-03-06]. 
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erfarenhet och lämplighet, utan snarare om makt. Samhället tycks vara för jämställdhet så 

länge den inte börjar ställa krav på att även makten ska delas, för ”då blir det jobbigt”
7
. Elias 

kopplar resonemanget till de åtgärder som svenska regeringen antog under hösten 2012 för att 

stoppa EU-förslaget om jämställda bolagsstyrelser och kvotering, ett förslag som hon själv är 

för. Samhället tycks därmed vara splittrat i hur man ser på jämställdhet i arbetslivet, i 

synnerhet när det gäller huruvida kön är, eller borde vara, en faktor att ta hänsyn till vid 

tillsättning av högre positioner i företag. Samhällsdebatten om jämställdhetsfrågan i 

arbetslivet och föreliggande indikationer på att kvinnor och män inte värderas lika utgör en 

relevant och intressant forskningsgrund. Fokus i sammanhanget kommer att ligga på 

kvinnliga chefer och deras ledarskap. 

1.2 Problemdiskussion 

Yukl (2012) argumenterar för att ett vanligt sätt att definiera ledarskap är att betrakta det som 

ett beteende. Intressant att studera ur ett sådant perspektiv blir därmed vad ledare gör och hur 

de handlar. Eddy och VanDerLinden (2006) diskuterar ledarskap ur ett processperspektiv där 

ledarskapet inte tillhör en specifik individ utan uppstår som ett resultat av interaktioner i den 

praktiska verksamheten. Ytterligare ett perspektiv att närma sig fenomenet ledarskap utifrån 

är genusperspektivet, där ledarskap undersöks utifrån kategorierna manligt och kvinnligt. 

Sådana studier är av särskilt intresse för denna uppsats eftersom dess ämnesområde, kvinnligt 

ledarskap, skapats i samband med dem. Vanligtvis sätts, i sådana studier, kvinnligt ledarskap 

och kvinnliga ledare i relation till manligt ledarskap och manliga ledare. Att enbart tala om 

kvinnligt ledarskap tycks därför svårt, då det kvinnliga får sin betydelse först när det sätts i 

relation till det manliga. Annorlunda uttryckt definieras alltså det kvinnliga utifrån skillnaden 

till det manliga (Fahlgren, 1999), något som framgår tydligt i studier som behandlar ledares 

egenskaper. 

Ett flertal forskare talar om hur egenskaper skiljer sig mellan könen. Ofta sätts etiketter på 

egenskaperna och de sorteras som dikotomier, kvinnlig – manlig, mjuk - hård (Fahlgren, 

1999). Även Due Billing och Alvesson (2000) argumenterar för att kvinnligt och manligt ofta 

ses som ömsesidigt uteslutande och antiteser av varandra. Enligt dem beskrivs manliga ledare 

i traditionella framställningar som hårda, opersonliga, objektiva, explicita, 

handlingsorienterade, analytiska och rationella. Kvinnliga ledare karaktäriseras tvärtom ofta 

av ömsesidigt beroende, samarbete, acceptans, en känslomässig ton och intuition, tydliga 

motsatser till de manliga, egenskaperna. Enligt Katila och Eriksson (2013) beskrivs 

professionella män som ambitiösa, kontrollerande, oberoende och drivna av en vilja att 

kontrollera andra. För professionella kvinnor används istället ord som omhändertagande, 

fostrande och känslomässigt expressiva (Katila & Eriksson, 2013). Storvik (2012) talar också 

om olika egenskaper för män och kvinnor, men argumenterar för att de är delar av en viss 

ledarskapsstil, i detta fall en manlig och en kvinnlig sådan. Planera, organisera, bemanna, 

styra och budgetera är typiska förmågor som associeras till en manlig ledarskapsstil, och att 

koordinera, facilitera, coacha och stötta förknippas med en kvinnlig sådan. Det tycks som att 

ledarskapsstil och ledaregenskaper i stort sett beskriver samma sak i detta fall, även om 

forskare tycks skilja begreppen åt. Troligtvis är dessa två sätt att kategorisera ledarskap tätt 

förknippade med varandra, där en ledarskapsstil kan antas utgöras delvis av olika egenskaper. 

Ledarskapsstil är med andra ord ett något bredare begrepp än ledaregenskaper, men behandlas 
som synonymer i denna studie. 

                                                 
7
 http://www.chefsblogg.se/annika/att-bara-prata-om-jamstalldhet-ger-inga-resultat 
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Många studier som istället fokuserar på ledarskap och genus tycks göra det i syfte att belysa 

orättvisor som förekommer mellan kvinnliga och manliga ledare, ofta till männens fördel. Det 

tycks rentav föreligga en idé bland yrkesverksamma om att leda är en manlig uppgift och 

något som kvinnor är mindre lämpade att utföra på ett lika tillfredställande sätt som män 

(Drake & Solberg, 1996; Ryan & Haslam, 2005). En sådan kvinnosyn medför naturligtvis 

svårigheter för kvinnor att alls nå ledande positioner, men även att göra ett bra jobb när de väl 

får chansen. Ryan och Haslam (2005) påstår att kvinnor möts av ett så kallat glastak, en 

osynlig barriär, som hindrar dem från att stiga i rang inom organisationen och väl på en 

ledande position utsätts de, i större utsträckning än män på motsvarande positioner, för hårda, 

detaljerade granskningar och kontroller. En anledning till detta, diskuterar Ryan och Haslam 

(2005), skulle kunna vara att kvinnor tycks tillsättas som ledare under svårare organisatoriska 

förutsättningar och att de därför är utsatta för högre risker och mer påträngande press, än 

männen.  

Ledarskap och dess tydliga manliga dominans har bekräftats i studier av många upptänkliga 

kontexter. Den självklara utgångspunkten att män och kvinnor är olika återspeglas i 

utbredningen av förhållandet mellan män och chefspositioner (Kyriakidou, 2012). Bland 

annat visar en studie att skildringar av manliga chefer i Hollywoodproducerade populärfilmer 

utgörs av stereotypa framställningar som bidrar till att den fundamentala bilden av makt, kön 

och sexualitet normalseras och blir allmänt accepterad (Panayiotou, 2012). Även bevis för 

könsskillnader i karriärmöjligheter och i hur chefer uppnår framgång, har dokumenterats till 

kvinnors nackdel, trots likvärdiga internationella erfarenheter (Orser & Leck, 2010). 

Karriärmöjligheterna undersöktes i en miljö där mentorskap antogs ge positiva fördelar som 

kompensationsökningar och högre provisioner och kön hade stor påverkan på vilka fördelar 

det resulterade i för individen, oftast till männens fördel. Det antogs även att kön inverkade på 

förtroendet i mentorskapet och huruvida likvärdiga fördelar kunde uppnås oavsett kön 

diskuterades också(Orser & Leck, 2010). En tidsstudie av löneutvecklingen mellan män och 

kvinnor med universitetsexamen visade också tydliga skillnader både utifrån kön och könsliga 

rolltyper (Schneidhofer, Schiffinger & Mayrhofer, 2010). Förhållandet mellan kön, könsroller 

och objektiv framgång i karriären undersöktes med tidsaspekten som en påverkande faktor. 

Studien indikerade att kvinnligt och manligt, såväl som dess samspel mellan feminina och 

maskulina tillgångar, hade tydlig effekt på aktörernas slutliga ekonomiska ställningar. Även i 

detta fall visades att män erhöll fördelar. Dessa synsätt och fastlåsta positioneringar behöver, 

genom att studera och tolka mäns och kvinnors erfarenheter från chefspositioner på nya 

sofistikerade sätt, ifrågasättas, för att öka förståelsen av den komplexa vardagen i 

organisationer och dess processer (Kyriakidou, 2012). 

Även i den akademiska världen där forskare börjar sina banor danas kvinnor och män till 

olika positioner och villkor. I en studie inriktad på ledarskap och genus i universitets- och 

högskolesfären uppmärksammades att det föreligger en manlig dominans inom högsta 

ledningen, professorskåren och de styrande nivåerna på irländska universitet (O'Connor, 

2012). Organisationskulturen på universiteten uppfattades reflektera och återskapa den 

symboliska ordningen där och sättet att tänka i samspelet och maktförhållandena mellan 

medlemmarna i organisationen ansågs avspegla en hierarkisk könsfördelning som oftast 

prioriterade maskulina diskurser framför kvinnliga (O'Connor, 2012). Diskurser är bestämda 

sätt att prata om saker och ting och som rättfärdigar viss social handling (Foucault, 1993). Det 

finns alltså oskrivna regler, diskurser, om vad man får säga, till vem man får säga vad, och hur 

man får bete sig. Katila och Eriksson (2013) har studerat ledarskap och genus i universitets- 

och högskolevärlden ur ett diskursivt perspektiv och undersökt vilka förväntningar studenter 

hade på manliga och kvinnliga ledare. Studenterna hade olika förväntningar på manliga och 

kvinnliga ledare, vilka härleddes, framför allt, till en manlig ledarskapsdiskurs. Kvinnliga 



 

- 5 - 

ledare beskrevs nästan enbart i maskulina termer, medan manliga ledare beskrevs genom en 

mix av manliga och kvinnliga termer. Vidare visade resultatet att kvinnor förväntades leva 

upp till den maskulina diskursen samtidigt som de skulle bibehålla den kvinnliga. Paradoxalt 

nog väntades alltså kvinnan bete sig både maskulint och feminint på en och samma gång och 

inneha och utnyttja båda könens tillhörande kvaliteter och egenskaper. 

Studier av ledarskap med utgångspunkt i genusfrågan visar således att man skiljer på 

kvinnliga och manliga ledare med avseende på bland annat egenskaper, karriärmöjligheter 

och hur de behandlas av andra. Mönstret verkar i princip återkommande oavsett i vilken 

kontext och under vilka förutsättningar det studeras. Det är dock inte bara de uppenbara 

diskrimineringsproblemen som utgör ett bekymmer i sammanhanget. Som nämnts tidigare 

behandlas ofta kvinnligt ledarskap i samband med manligt ledarskap, liksom att vad som 

anses vara kvinnligt definieras genom vad som inte är manligt (Fahlgren, 1999). Det är 

troligen något som är kommet ur samma värld som den där det finns fotboll (som numera 

börjat benämnas herrfotboll) och damfotboll, och där damfotboll (läs kvinnligt ledarskap) 

bedöms utefter hur herrfotboll (läs manligt ledarskap) utövas. Det manliga utgör på så sätt en 

måttstock för hur kvinnor förväntas vara och bete sig, där det manliga i de flesta sammanhang 

premierats, inte minst i näringslivet. Det utgör ytterligare en svårighet när det handlar om 

kvinnligt ledarskap, och det skulle vara av intresse att studera kvinnligt ledarskap utan att göra 

det i relation till manligt ledarskap, som tycks vara det vanligaste sättet.  

I sammanhanget introduceras ytterligare ett perspektiv att studera ledarskap utifrån, nämligen 

ledarskap utifrån identitetskonceptet. Karp och Helgö (2009) diskuterar att alltför många 

studier förenklar förståelsen om ledarskap genom att i för stor mån fokusera på egenskaper. 

De menar att det medför en känsla av att ledarskap är ett statiskt fenomen och som kan ägas 

av en person, ett påstående som de inte ställer sig bakom. Istället diskuterar de att det är mer 

fruktbart att betrakta ledarskap utifrån identitetsbegreppet där ledarens identitet skapas genom 

att relatera sin egen person till andra och genom att interagera med andra. Karp och Helgö 

(2009) talar även om att handlingen ”att leda” görs möjlig genom på vilket sätt ledare 

konstruerar sin ledarskapsidentitet. Den identitet som människor antar på sin arbetsplats, det 

vill säga en professionell identitet, är ett fenomen forskare valt att studera i samband med 

ledarskap. En persons professionella identitet är ett arbetsplatsbaserat självkoncept, 

sammansatt av en kombination av andra identiteter, som utgör den roll en person antar när 

denna utför sitt jobb. Den professionella identiteten talar om hur en person vill vara på jobbet 

uttryckt i både ord och beteende, alltså hur denne ska tänka, bete sig och till och med känna 

(Walsh & Gordon, 2008). Den professionella identiteten definieras då som det som särskiljer 

en individ på arbetsplatsen med hänsyn tagen både till personliga och sociala kategorier 

(Elsbach, 2004). 

Ledarskap har dessutom visat sig mer effektivt om det framkallar igenkännande med ledaren 

så väl som bygger upp identifiering med kollektivet (van Knippenberg, van Knippenberg, De 

Cremer & Hogg, 2005). Dock är ledarskap en process där ledaren genom inverkan ska 

engagera andra och få dem att samverka för att uppnå gemensamma mål, inte en process av 

tvångsåtgärder där makt utövas över andra (Hogg, 2001). Därigenom har identitetsbegreppet 

även använts i forskningssammanhang där fokus legat på individen och personligheten. 

Identitet betraktas då som en del av någons personlighet och uppfattas reflektera en persons 

uppfattning av sig själv, sina livsmål, meningen med sitt liv och sina värderingar och en viktig 

bidragande faktor till formationen av ens identitet är personliga egenskaper och karaktärsdrag 

(Lounsbury, Levy, Leong & Gibson, 2007). Det finns alltså olika aspekter på identitet och 

även en rad faktorer som anses påverka identitetens tillkomst och många forskare har studerat 

ledarskap utifrån ett identitetskoncept. Fokus har dock tenderat att ligga på ledarskap i 
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allmänhet och någon uppdelning mellan manligt och kvinnligt ledarskap har inte gjorts i så 

stor utsträckning. Det finns således ett behov av att studera enbart kvinnligt ledarskap ur ett 

identitetsperspektiv. Genom att kartlägga och analysera konstruktionen av kvinnlig 

ledarskapsidentitet tillförs ett viktigt bidrag inom det kvinnliga ledarskapsområdet. 

1.3 Forskningsfråga 

Med ovanstående diskussion som grund har följande forskningsfråga valts som utgångspunkt 

för denna studie 

Hur är den kvinnliga ledarskapsidentiteten konstruerad i intervjuer med kvinnliga 

ledare? 

1.4 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka kvinnligt ledarskap och hur dess identitet är konstruerad i texter 

skrivna av journalister som intervjuat framstående kvinnliga ledare. Att undersöka kvinnligt 

ledarskap ur ett identitetsperspektiv är ett bidrag till ett mindre omskrivet område, då 

ledarskap oftare studeras ur till exempel ett egenskaps- eller genusperspektiv. Med hjälp av 

identitetsperspektivet ges ett viktigt bidrag till forskningsområdet genom en studie som 

undersöker kvinnligt ledarskap utan att ställa det i relation till det manliga, något som tycks 

vara normen för hur det vanligtvis studeras. För att uppnå detta syfte kommer vi att studera 

artiklar där journalister intervjuat de kvinnliga chefer som under åren 2010-2013 utsetts till 

näringslivets mäktigaste affärskvinna. 

1.5 Disposition 

Problemdiskussionen och dess litteraturgenomgång, forskningsfråga och syfte ledde så till 

följande upplägg av studien. Forskningsansats och den metod som undersökningen 

genomförts med, det vill säga diskursanalys, beskrivs inledningsvis i ett metodkapitel. 

Genomgång av viktiga för- och nackdelar med vald metod, en diskussion om studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet, samt en reflektion i förhållande till diskursanalysen, avslutar 

metodkapitlet. I den teoretiska referensramen presenteras litteratur som studerats och börjar 

på ett mer generellt plan med att beskriva två vanligt förekommande teorier om identitet i 

ledarskapsforskning, en utifrån individen och en utifrån ett grupperspektiv. 

Identitetslitteraturen går vidare till ett arbetsplatsperspektiv följt av ett 

organisationsperspektiv. Slutligen tas viktiga aspekter för ledarskapsidentitetens skapande upp 

och mynnar ut i en analysmodell uppbyggd av kategorier som framkommit ur litteraturen i 

den teoretiska referensramen. De kvinnor som intervjuats och de tidsskrifter intervjutexterna 

publicerats i och som utgjort det material som analyserats, presenteras därefter kort. I 

analyskapitlet återges citat som varit framträdande eller på annat sätt tyckts ha haft inverkan 

på hur den kvinnliga ledarskapsidentiteten konstruerats. Citaten har analyserats utefter de 

framtagna analyskategorierna. Varje kategori har analyserats för sig och varje kategoriavsnitt 

avslutas med att sammanfatta vad som tolkats ha störst påverkan på ledarskapsidentiteten. Det 

mest framträdande som framkommit i analysen leder till studiens slutsats och därefter 

diskuteras kvinnlig ledarskapsidentitet i ett vidare perspektiv och förslag på fortsatta studier 

ges. 
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2 Metod 

Metodkapitlet redogör för vilka metoder som använts för att välja ut och samla in material, 

liksom vilka metoder som ligger till grund för tolkningen och analysen av materialet. Kapitlet 

utgår från en mer generell diskussion kring forsknings- och undersökningsansats och forsätter 

med en mer ingående beskrivning av studiens tillvägagångssätt. Metodreflektioner vävs in 

löpande under de olika avsnitten, men kapitlet avslutas med ett djupare resonemang om 

studiens trovärdighet och tillförlitlighet. 

2.1 Forsknings- och undersökningssansats 

För att kunna uppfylla syftet att undersöka hur den kvinnliga ledarskapsidentiteten är 

konstruerad krävdes kunskap om hur en identitet är uppbyggd och av vad. En gedigen 

genomgång av aktuell litteratur på området gjordes därför, något som mynnade ut i en 

analysmodell. Det var alltså i huvudsak teorier om identitet som styrde vad som bedömdes 

som relevant att analysera. Tillvägagångssättet att utgå från teorier och litteratur i en studie 

innebär således en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2011). En mer ingående beskrivning av 

litteratursökningen och utformningsprocessen av modellen går att finna under rubrikerna 

”Litteraturinsamling” och ”Utformning och analysmodell”.  

Ämnesområdet kvinnlig ledarskapsidentitet och dess relevanta begrepp är i huvudsak socialt 

konstruerade fenomen. Det innebär att företeelser som kön, identitet och ledarskap är skapade 

av människor och därför kräver att ”man måste göra något med sina sinnesintryck för att 

dessa skall bli begripliga och meningsfulla” (Alvesson & Sköldberg, 2008 s. 13). Vidare 

betraktas socialt konstruerade fenomen som kontextuella företeelser, vilket innebär att den 

enskilda situationens subjektiva mening påverkar det som studeras (Bryman & Bell, 2011). 

För att kunna förstå den kvinnliga ledarskapsidentiteten och dess konstruktion läggs därför 

stor vikt vid kontexten och dess särskilda påverkan i denna studie. En sådan världsbild 

kopplad till studiens forskningsfråga motiverar valet av en kvalitativ undersökningsansats. 

Bryman och Bell (2011) menar att kvalitativ ledarskapsforskning ofta fokuserar på att 

undersöka en mindre del av ett större sammanhang, som ett företag eller en avdelning, ett 

påstående som stödjer det valet. Genom att endast studera fyra kvinnliga ledare ur ett 

kvalitativt perspektiv är det möjligt att få en djupare förståelse för just deras 

ledarskapsidentitet. Emellertid är det svårt, om alls möjligt, att dra generella slutsatser för hela 

ämnesområdet, något som kan anses vara en nackdel för vald ansats (Bryman & Bell, 2011). 

Att bidra med generella förklaringar, likt lagar eller regler, för sakers natur, är dock inte något 

som eftersöks, varför det inte anses som något negativt att det kan vara svårt att göra i denna 

studie.  Även det sätt på vilket urvalet av kvinnor gjorts, ett icke slumpmässigt urval, styrker 

vald undersökningsansats (Bryman & Bell, 2011). Det hade varit svårt att göra en trovärdig 

kvantitativ studie och dra några slutsatser baserat på endast fyra kvinnor (Bryman & Bell, 

2011). Sådant är inte fallet vid en kvalitativ ansats, varför trovärdigheten inte blir lägre på 

grund av att urvalet skulle vara för lågt i denna studie. 

2.2 Val av metod - diskursanalys 

I denna studie undersöktes hur den kvinnliga ledarskapsidentiteten konstruerats i intervjuer. 

Intervjuerna speglar samtal mellan ledande kvinnor och journalister som har författats i text 

baserat på journalisternas tolkningar. Språk spelar således en central roll, vad som sägs och på 

vilket sätt det sägs. Under sådana förutsättningar bedöms diskursanalys som ett lämpligt val 

av metod. Valet av metod stöds framförallt av att diskursanalys är en metod som i stor 
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utsträckning tar hänsyn till kontexten runt en text och inte bara språket som sådant, något som 

är viktigt att ta i beaktning för att analysera hur den kvinnliga ledarskapsidentiteten 

konstruerats (Alvesson & Karreman, 2000). 

Ytterligare ett motiv till varför diskursanalysen är en lämplig metod för denna studie är att 

man delvis söker finna bakomliggande strategier och anledningar till varför människor talar 

som de gör (Bryman & Bell, 2011). Individer försöker åstadkomma något när de pratar och 

skriver, de har en tanke med varför de väljer att använda vissa ord och meningar istället för 

andra. Att tolka den kvinnliga ledarskapsidentiteten innebär i mångt och mycket att finna 

sådana bakomliggande motiv i kvinnornas utsagor.  

Slutligen är diskursanalysen också ett lämpligt metodval med tanke på att texterna som 

analyseras är författade intervjuer som någon annan genomfört och transkriberat. Andra 

metoder som kan användas för studier av texter, som till exempel konversationsanalys, är 

inriktade på att studera språk som det uttrycks i naturliga situationer (Bryman & Bell, 2011). 

Intervjuer är ett konstruerat tillfälle att producera tal och språk på och därmed inte en naturlig 

situation, något som inte är ett problem vid användande av diskursanalys. Även 

innehållsanalys övervägdes som metod, men valdes bort då den framförallt skulle ha visat 

förekomsten av antal ord och fraser förknippade med ledarskap i intervjuerna (Bryman & 

Bell, 2011). Det skulle inte vara tillräckligt för att kunna uppfylla syftet och svara på 

forskningsfrågan om ledarskapsidentiteten på ett tillfredställande sätt. 

2.3 Litteraturinsamling 

Sökning av litteratur inleddes med att utgå från ledarskap ur ett genusperspektiv. 

Vetenskapliga artiklar söktes med hjälp av databasen Summon i första hand för att inte riskera 

att endast få med artiklar skrivna ur Business-perspektiv. Sökord på svenska gav sällan något 

större antal träffar varför bland annat olika kombinationer av sökorden ”female”, ”gender”, 

”management” och ”ledadership” användes. Valda vetenskapliga artiklars trovärdighet stödjs 

främst av att de publicerats i erkända vetenskapliga tidsskrifter. Även gedigna referenslistor, 

metodbeskrivningar och litteraturgenomgångar i artiklarnas inledning visar att författarna är 

insatta i de forskningsområden som artiklarna berör. Vidare refereras kontinuerligt till andra 

forskares undersökningar i artiklarna och författarnas egna åsikter och ståndpunkter framställs 

i förhållande till kollegors genom redogörelser och jämförelser. I princip alla artiklar som 

studerades i detta skede tog upp kvinnliga aspekter av ledarskap i förhållande till manliga. 

Sökområdet utökades därför till litteratur om ledarskap och kön med ett diskursperspektiv, 

framförallt för att närmare förstå hur undersökningsformen använts i förhållande till ämnet i 

andra studier. En bok om kvinnligt ledarskap (Drake & Solberg, 1996) gav en bild av 

historisk påverkan på jämställdheten och en avhandling som studerades tog upp kön och 

diskurser (Fahlgren, 1999). 

Diskursiva metoder studerades därefter i böcker av Winther Jörgensen och Phillips (2011) och 

Alvesson & Sköldberg (2008). Det framgick att forskaren Mats Alvesson och hans kollegor 

även studerat ledarskapsfrågor i olika former vilket utgjorde en naturlig koppling mellan 

ledarskap och diskursanalys. Artiklar rörande ledarskap och identitet ur olika perspektiv 

söktes, framför allt med hjälp av sökorden ”leadership” och ”identity” för att komplettera den 

första bild vi fått av det kvinnliga ledarskapsämnet. Snöbollseffekten, då relevanta 

vetenskapliga artiklars referenslistor leder till nya artiklar och forskare på ämnet, (Bryman & 
Bell, 2011) användes för att få en så omfattande bild som möjligt av ledarskapsidentiteten. 

Namn på forskare började kännas bekanta och att de refererade frekvent till varandra i sina 

artiklar gjorde att riktningen kändes rätt. En teoretisk mättnad, det vill säga när nytt material 
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inte längre tillför något nytt (Bryman & Bell, 2011), verkade dock inte kunna uppnås när det 

gällde olika identitetsskapande aspekter i ett ledarskapsperspektiv. Ledarskap är ett 

omfattande och populärt forskningsområde och det fanns ständigt nya vinklingar. Vanligt var 

emellertid att studera ledarskap utefter identitetsteorin och den sociala identitetsteorin, varför 

en avgränsning av forskningslitteraturen till dessa teorier gjordes. Också litteratur med fokus 

på ledarskap och organisationsidentitet, liksom mer detaljerade teorier centrerade kring 

ledarskapsidentitet framkom som viktiga och inkluderades i den teoretiska referensramen. De 

vetenskapliga artiklar som studerats har sedan legat till grund för den analysmodell som 

innehållet i intervjuerna tolkats och analyserats utifrån.  

2.4 Datainsamling och urval 

För att genom diskursanalys kunna studera hur den kvinnliga ledarskapsidentiteten 

konstruerats i texter behövde lämpliga sådana finnas. Ett flertal olika typer av texter 

övervägdes för att hitta den som på bästa sätt passade studiens syfte och mest troligt skulle 

kunna svara på forskningsfrågan. En fråga som reflekterades över var vem som skulle ha 

författat texten, de kvinnliga cheferna, deras medarbetare eller journalister? För att underlätta 

urvalet sattes två krav upp som texterna behövde motsvara för att alls prövas som alternativ. 

Avgörande kändes att texterna var skrivna av, eller om, kvinnor som hade en formell position 

som chef när texterna författades. Det ansågs också centralt att texterna skulle handla om 

kvinnliga chefers arbete och erfarenheter som ledare, eftersom det var den kvinnliga 

ledarskapsidentiteten som det avsågs att studera. Bloggar, arbetsplatsannonser och böcker var 

textalternativ som övervägdes. Just bloggar kändes både intressant och relevant då det är ett 

socialt medium som ligger i tiden och som inte verkade ha studerats i så stor utsträckning 

inom ledarskapsområdet tidigare. Att studera bloggar föll tyvärr på svårigheten att hitta 

kvinnliga bloggskribenter som skrev om sitt eget arbete som ledare, eller ens kvinnor på 

chefspositioner som hade någon form av blogg. De bloggar som hittades tog främst upp 

generella frågor chefer har att hantera och som inte var kopplade till personen bakom och 

deras ledarskap i någon större utsträckning. En hel del bloggar författade av kvinnliga 

ledarskapscoacher hittades också, men även dessa tog upp ledarskap på ett mer övergripande 

plan om man inte deltog i deras kurser och seminarier. Böcker valdes bort då det innebar ett 

alltför omfattande datamaterial och arbetsplatsannonser bedömdes inte uppfylla det andra 

kravet eftersom de inte endast vara skrivna för kvinnliga sökanden. Därför valdes även dessa 

bort. 

2.4.1 Publicerade intervjuer 

Tanken om att studera publicerade intervjuer med kvinnliga chefer väcktes av en notis om att 

näringslivets 125 mäktigaste kvinnor 2013
8
 hade utsetts dagen innan. Listan sammanställs 

årligen av Veckans Affärer baserat på fyra kriterier; position på företaget (makt och 

inflytande), ekonomiskt ansvar (intäkter), bransch (framtidutsikter och den senaste tidens 

tillväxt) och trend (bedömning av karriärpotential ur ett rekryterarperspektiv)
9
. Vid en 

närmare granskning av listan uppmärksammades att de kvinnor som utsågs vanligen besatt 

chefspositioner och att vinnarna intervjuades i samband med utnämningen. Intervjuerna 

publicerades i skriftform och efter att ha läst en del av dem insågs att de till stor del handlade 

om kvinnornas roll som ledare och chefer. Därmed hade relevanta texter som uppfyllde 

                                                 
8
 www.va.se/ledarskap/va-kvinna/hela-listan-naringslivets-125-maktigaste-kvinnor-482254. Hela listan: 

Näringslivets 125 mäktigaste kvinnor [Online].  [Accessed 2013-03-06]. 
9
 http://www.dn.se/ekonomi/lena-olving-maktigast-kvinnan-i-svenskt-naringsliv.  [Accessed 2013-03-20]. 
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kraven och som bedömdes ha ett intressant innehåll att genomföra en diskursanalys på, med 

tanke på studiens syfte, erhållits. 

Intervjuer med de kvinnor som placerats som nummer ett på Veckans Affärers lista över 

näringslivets mäktigaste kvinnor för åren 2010-2013 blev valet av intervjuer att studera. Valet 

gjordes eftersom dessa intervjuer utgjorde aktuella texter att studera den kvinnliga 

ledarskapsidentiteten utifrån genom diskursanalys. Ytterligare intervjuer med de fyra 

kvinnorna söktes fram ur ett urval av tidsskrifter. Intervjuerna som studerats är förutom 

Veckans Affärer, tagna ur nätupplagorna av tidsskrifterna Göteborgs Posten, Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Affärsvärlden. GP, DN och SvD är de tre största 

dagstidningarna i Sverige. DI och Affärsvärlden bedömdes vara av samma karaktär som VA, 

det vill säga affärsinriktade, men inte branschspecifika, och antogs ta upp frågor på liknande 

sätt. Att just dessa tidsskrifter valdes berodde i första hand på att intervjuer av de aktuella 

kvinnorna gjorts där i samband med att de fått utmärkelsen. I tur och ordning söktes således 

på respektive års vinnare på de utvalda tidningarnas hemsida.  

2.4.2 Kvinnorna i intervjuerna 

Petra Einarsson valdes till näringslivets mäktigaste kvinna år 2013. Hon föddes 1967 och har 

tagit en kandidatexamen i företagsekonomi vid högskolan i Uppsala
10

. Hon anställdes vid 

Sandvik 1989 och har jobbat där sedan dess
11

. När hon fick utmärkelsen var hon VD för 

affärsområdet Materials Technology
12

. 

Susanna Campbell föddes 1973 och innehar en civilekonomexamen från Handelshögskolan i 

Stockholm
13

. När hon fick utmärkelsen 2012 arbetade hon på investmentföretaget Ratos som 

”Investment Director”, men tillträdde strax därefter som företagets VD. Hon har även meriter 

från Alfred Berg Corporate Finance och McKinsey & Company. 

Malin Frenning är född 1967 och tog emot utmärkelsen 2011. Hon arbetade då som chef för 

affärsområdet bredbandstjänster på TeliaSonera. Malin Frenning har en civilingenjörsexamen 

och är teknologie hedersdoktor vid Luleå Tekniska Universitet
14

. Hon har arbetat på 

TeliaSonera sedan 1993 och har erfarenhet från flera ledande befattningar inom företaget
15

. 

Lena Olving erhöll utmärkelsen 2010 och var då försvarskoncernen Saabs vice VD och 

operativa chef
16

. Hon föddes 1956 och har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från 

Chalmers. Innan hon började på Saab hade hon olika chefsbefattningar för Volvo 

Personvagnar, till exempel i Asien. 

                                                 
10

 http://www.sandvik.com/sv/om-sandvik/bolagsstyrning/koncernledning/?show=share-by-mail.  [Accessed 

2013-04-25]. 
11

 http://www.va.se.  [Accessed 2013-04-25]. 
12

 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/hon-ar-svariges-maktigaste-affarskvinna_7969298.svd.  

[Accessed 2013-03-20]. 
13

 http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article3408513.ece.  [Accessed 2013-03-20]. 
14

 http://teliasonera.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/koncernledning/medlemmar/malin-frenning/.  [Accessed 

2013-04-25]. 
15

 Ibid. 
16

 http://www.gp.se/ekonomi/1.567055-hon-ar-maktigaste-kvinnan.  [Accessed 2013-03-20]. 
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2.5 Utformning av analysmodellen 

Syftet med analysmodellen var att tydliggöra de mest framträdande delarna som en 

ledarskapsidentitet har tolkats kunna bestå av. Modellen baseras på den litteratur som 

studerats och utgör underlag för diskursanalysen av intervjutexterna.  

Kategorierna togs fram genom att ställa frågan ”vad är en identitet och vad består den av?” till 

texten i studiens teoretiska referensram och plocka ut de delar som kunde svara på frågan. 

Resultatet av vad som ansågs vara av vikt för kategoriutformningen var relativt omfattande, 

men genom att endast inkludera de mest utmärkande delarna kunde modellen begränsas till att 

innehålla åtta kategorier. De mest utmärkande delarna var de som återkom flertalet gånger 

eller bedömdes spela en särskilt stor roll för uppbyggnaden och förståelsen av 

ledarskapsidentiteten. Analysmodellen bestod inledningsvis av åtta kategorier; värderingar, 

egenskaper, grupptillhörighet, attityder, förväntningar, motivationer, känslor och beteende, 

men endast sju av dem användes. Den åttonde kategorin, beteende, ansågs viktig för 

formandet av ledarskapsidentiteten, men bedömdes kräva någon form av deltagande 

observation, och att utläsa beteenden ur intervjutexter var inte möjligt att göra på ett 

tillförlitligt sätt. Beteendekategorin uteslöts därför från modellen. För att säkerställa att 

tolkningen av utmärkande delar blev så trovärdig och tillförlitlig som möjligt gjordes 

genomgången av den teoretiska referensramen, och uttagningen av relevanta byggstenar för 

analysmodellen, först individuellt. Därefter jämfördes resultaten och kategorier valdes ut och 

sattes samman under diskussion och noggranna överväganden. Definitionerna av kategorierna 

är också framtolkade gemensamt under diskussion baserat på litteraturen i den teoretiska 

referensramen. Vissa av kategorierna var svåra att skilja åt och kan upplevas ha mycket 

liknande definitioner och därför även gå in i varandra. Problemet speglar en problematik som 

tycks föreligga hela identitetskonceptet och stämmer överens med den bild andra forskare gett 

av hur en ledarskapsidentitet skapas. Det är få teorier på området som går att särskilja helt och 

de är många gånger mycket lika, något som troligen framgår i studiens teoretiska referensram. 

Därmed bedöms definitionssvårigheterna av kategorierna som föga påverkande av studiens 

trovärdighet, och anses snarare stärka den då det blir mer verklighetstroget.  

2.6 Genomförandet av analysen 

Samtliga intervjuer har lästs igenom individuellt med avseende på respektive 

identitetspåverkande kategori. Det innebär att intervjuerna studerats i detalj minst sju gånger 

av två personer. För varje kategori har relevanta utsagor markerats enligt ett bestämt 

färgschema. Meningar, kortare citat eller uttryck som kunde kategoriseras till känslor 

markerades till exempel med röd färg och så vidare. Därefter jämfördes utfallen för alla 

kategorier och i samråd bedömdes var och en av markerade utsagornas relevans och till vilken 

kategori de hörde hemma. I de fall uttalandena kunde tolkas passa in under flera kategorier, 

vilket skedde ett flertal gånger, diskuterades textavsnittet och bedömdes i samråd. Det 

innebar, vilket diskursanalysen senare kommer visa, att vissa utsagor analyserades under flera 

kategorier, men då utifrån olika perspektiv, eftersom det bedömdes att flera tolkningar var 

möjliga. Analysen skildrar inte alla de uttalanden som markerades, utan tar upp dem som var 

mest förekommande eller bedömdes som intressanta för konstruktionen av 

ledarskapsidentiteten av någon annan anledning.  

I vissa fall har kvinnorna givit uttryck för mycket olika infallsvinklar inom en och samma 

kategori. Sådana uttalanden har bedömts utefter relevans för ledarskapsidentiteten vilket 

därefter har avgjort om det tagits med i analysen eller inte. I så stor mån som möjligt har 

försök att redovisa bredden på kvinnornas svar gjorts för att minska risken för en snedvriden 
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analys. Den teoretiska identitetslitteraturen har även varit utgångspunkt för en vidare analys 

och djupare tolkning av uppdagade påverkanselement och diskurser i ledarskapsidentiteten.  

2.7 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Procedurer har beskrivits så ingående och detaljrikt som möjligt för att läsaren lättare ska 

kunna förstå studiens genomförande. Det medför en möjlighet för läsaren att själv kunna 

bedöma relevansen i tillvägagångssättet, vilket anses öka studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2011). Det ökar även möjligheterna för andra forskare att 

replikera studien. Det faktum att studien är baserad på redan utförda och publicerade 

intervjuer ökar också till viss del trovärdigheten och tillförlitligheten, eftersom man på det 

sättet kommer runt tolkningsmomenten som intervjusituationer innebär. Det föreligger alltid 

en risk att intervjuaren misstolkar den intervjuades svar, eller tvärt om, att den intervjuade 

misstolkar frågan och därför svarar på något annat än önskat. Eftersom inga intervjuer 

genomförs minskar de problemen avsevärt. 

Å andra sidan är det viktigt att vara medveten om att sådana problem ändå kan ligga 

inneboende i de publicerade intervjuerna, vårt datamaterial, även om det är någon annan som 

genomfört intervjuerna. Journalisterna som utfört och publicerat intervjuerna har sin inverkan 

på vilken bild som framträder av kvinnornas ledarskapsidentiteter. Att det är kvinnornas 

åsikter som presenteras i intervjuerna får så klart antas, men eventuellt kan journalisterna 

vinkla eller förstärka sådant de själva vill framhäva. Journalister påverkar därmed till viss del 

hur de kvinnliga ledarnas identiteter framställs och i sin tur hur de uppfattas av omgivningen, 

eftersom det är de som utfört intervjuerna, tolkat svaren på frågor som ställts och författat 

texterna. Att intervjuerna gjorts i samband med just utmärkelsen som Sveriges mäktigaste 

kvinna i näringslivet färgar förmodligen också de frågor som tas upp i intervjuerna och de 

svar som kvinnorna ger. De kvinnliga ledarna förväntas sannolikt tycka på ett visst sätt både i 

förhållande till utmärkelsen, till kvinnligt ledarskap och till sin egen position. Alltså påverkar 

även upplevda förväntningar i den aktuella situationen hur den kvinnliga ledarskapsidentiteten 

framställs i intervjuerna. Om intervjuerna dessutom gjorts i helt andra sammanhang, eller 

kanske till och med i andra typer av tidskrifter, skulle bilden eventuellt blivit en annan. Dessa 

aspekter har funnits med i bakgrunden när tolkningar och analys av intervjuerna gjorts, men 

antas i ett större perspektiv endast ta en naturlig plats i den totala diskursen. 

2.7.1 Reflexivitet 

När en diskurs analyseras måste sammanhanget som diskursen härstammar ur inbegripas 

(Foucault, 1993). Fahlgren (1999) tolkar detta som att på ett djupare plan fundera över svåra 

frågor som vilka möjligheter och effekter diskursen gett upphov till. Alltså behöver den som 

utför studien placera sig själv och förhålla sig till diskursen. Alvesson och Sköldberg (2008 s. 

170) beskriver att ”forskaren och dennes undersökningsföremål påverkar varandra både 

ömsesidigt och kontinuerligt genom forskningsprocessen och ingår därmed i en gemensam 

kontext”. Det innebär att studien inte är fri från subjektivitet, något som kan betraktas som ett 

problem och leda till lägre trovärdighet (Bryman & Bell, 2011). Fahlgren (1998) 

argumenterar för att det i princip är omöjligt att förhålla sig neutralt i en könsfråga när man 

som hon är kvinnoforskare, eftersom man oundvikligen påverkas av den fråga som studeras. 

En liknande situation gäller för denna studie. Således påverkas studien till viss del av känslor 

och åsikter som kommit ur egna erfarenheter. I detta sammanhang är det dock inte enbart 
något negativt då det också kan vara till nytta för diskursanalysen att ur en kvinnlig position 

kunna se kulturella och historiska sanningar när det gäller kön, manligt och kvinnligt 

(Fahlgren, 1999). Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att delaktigheten i de 
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diskurser som studeras kan påverka resultatet av studien negativt, något som skulle kunna 

minska trovärdigheten. Vid korrekturläsning av författade texter har meningar som tolkats 

innehålla personliga värderingar därför skrivits om. Som kvinna är det till exempel ibland 

svårt att inte anta ett feministiskt synsätt och tolka utsagor som uttryck för ojämställdhet.  

Extra uppmärksamhet har därför riktats på att finna formuleringar och värderingar som 

uttryckts på ett alltför kvinnopartiskt sätt. Genom att diskutera och ändra sådana 

formuleringar har subjektiviteten kunnat minskas, vilket ökar trovärdigheten. 

Reflexivitetsproblemet kan även hanteras genom att reflektera kring ”premisserna för sitt eget 

tänkande, observerande och språkanvändande” (Alvesson & Sköldberg, 2008 s. 487). Det 

innebär att istället för att fokusera på att undvika subjektivitet, bör forskaren försöka ”bryta 

sig ur en viss bestämd referensram och se vad denna inte förmår säga” (Alvesson & 

Sköldberg, 2008 s. 488). Detta kan forskaren göra genom att tillämpa en reflexiv metodologi i 

sina studier (Alvesson & Sköldberg, 2008). Mer konkret nyttjas olika tolkningsnivåer vid 

analys, men forskaren låter någon av nivåerna dominera beroende på vad tyngdpunkten i 

studien önskas ligga. Fyra orienteringar/nivåer föreslås huvudsakligen; empiridriven, 

insiktsdriven, emancipationsdriven och polyfonidriven (Alvesson & Sköldberg, 2008). I 

denna studie kommer den empiridrivna och den insiktsdrivna tolkningsnivån att varieras. Det 

innebär att fokus i analysen ligger på att dels få god kännedom om ett empiriskt fenomen, 

konstruktionen av den kvinnliga ledarskapsidentiteten, och dels i att söka insikt i utsagorna 

som utgör en djupare mening än den omedelbart givna, diskurser. För en förklaring av de två 

övriga nivåerna se Alvesson och Sköldberg (2008 kap. 23). 
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3 Teoretisk referensram - Identitet 

Då forskningsfrågan är att studera den kvinnliga ledarskapsidentiteten kommer detta 

teorikapitel att presentera litteratur som behandlar identitetsbegreppet. Det har framgått att 

identitet är ett begrepp som används inom flera olika forskningstraditioner, där psykologin 

och socialpsykologin verkar vara de mest utbredda. Det refereras dock olika till begreppets 

innebörd och har utvecklats olika teorier om hur den identitetsskapande processen förklaras 

inom respektive tradition. Det är också tydligt att olika forskningstraditioner har olika 

utgångspunkter, men flertalet studier tycks utgå antingen från ett individuellt perspektiv eller 

från ett grupperspektiv. 

Avsikten är att presentera teorier och studier utifrån olika forskningstraditioner som funnits 

relevanta och intressanta att ta del av för att svara på vald forskningsfråga och uppfylla syftet. 

Kapitlet inleds med litteratur som utgår från det individuella perspektivet, följt av sådan som 

utgått från ett grupperspektiv. Därefter följer litteratur om identitet som behandlar den kontext 

som är intressant, nämligen arbetsplatsen och organisationen, följt av studier centrerade kring 

identitetsbegreppet och ledarskap. Slutligen presenteras på vilket sätt litteraturen kommer 

användas för att analysera det empiriska materialet. En modell har satts samman av 

introducerade identitetsskapande kategorier i syfte att erhålla ett analysverktyg. 

3.1 Identitet med individen som utgångspunkt  

Identitetsbegreppet används i flera forskningssammanhang där fokus ligger på individen och 

personligheten. Alvesson, Ashcraft och Thomas (2008) talar om den personliga identiteten 

som en persons unika attribut som inte delas med andra människor eller utgör en markering 

för grupptillhörighet. På ett liknande sätt beskriver Lounsbury et al. (2007) identiteten då den 

enligt dem betraktas som en del av någons personlighet och antas reflektera personens 

uppfattning om sig själv, sina livsmål, meningen med sitt liv och sina värderingar. Viktiga 

bidragande faktorer till formationen av ens identitet är, bland andra, personliga egenskaper 

och karaktärsdrag, där fem specifika egenskaper spelar en särskilt avgörande roll för 

identitetsskapandet (Lounsbury et al., 2007). Dessa anses vara del av de flesta människors 

personlighet, och således även deras identiteter. De fem karaktärsdragen är och innebär 

följande enligt Lounsbury et al. (2007): 

 

 Plikttrogenhet: att vara skötsam, trovärdig, tillförlitlig och hänsynstagande till regler. 

 Öppenhet: att vara öppen för förändringar och nya erfarenheter, innovativ samt 
lättlärd. 

 Medgörlighet: att vara deltagande, hjälpsam och samarbetsvillig. 

 Extrovert: att vara social, sällskaplig, varmhjärtad, expressiv och pratsam. 

 Känslomässig stabilitet: att kunna hantera stress och press.  

Identiteten behöver dock inte förstås som en uppsättning egenskaper som ägs av individen. 

Identiteten är jaget i avspegling till hur personen förstår det fortlöpande sammanhanget, något 

som även påverkas av interaktion med andra människor och deras tolkningar. I dagens 

förhållanden är identiteter jämförelsevis öppna och något som uppnås, snarare än att vara 

givna och stängda, och improviseras snarare än att följa ett manus (Alvesson & Willmott, 

2002). Identiteten är en avspeglande konstruktion som sätts samman av kulturellt råmaterial. 

Det innefattar språk, symboler, uppsättningar av betydelser, värderingar och så vidare som 

kommer ur oräkneliga interaktioner med andra. Även exponering för upplysningar som 

skapats och distribuerats genom förmedlare som skolor och massmedia, likväl som av tidiga 
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livserfarenheter och omedvetna processer bidrar till att förmedla det kulturella råmaterialet 

(Alvesson & Willmott, 2002).  

3.1.1 Identitetsteorin 

En vanligt förekommande referensram som har sin utgångspunkt i individen är 

identitetsteorin, vilken enligt Stryker och Burke (2000) bygger på beteendeforskning 

fokuserad på relationen mellan jaget och samhället. Den adresserar alltså frågor om hur 

individer kopplar mening till de många olika roller de antar. Teorin har emellertid utvecklats i 

två närbesläktade riktningar som fokuserar på olika aspekter av denna relation, men båda 

söker förstå och förklara hur sociala strukturer påverkar jaget och hur jaget, i sin tur, influerar 

socialt beteende (Stryker & Burke, 2000). Grundfrågan är varför människor väljer att handla 

på ett visst sätt (Stryker, 2007). 

Den första inriktningen studerar främst externa sociala strukturer och dess påverkan på jaget 

och beteendet (Stryker & Burke, 2000). Externa sociala strukturer betraktas i sammanhanget 

som relativt stabila mönster av interaktioner och relationer i en grupp, en organisation, en 

institution eller ett samhälle, och som kan delas in i klass, etnicitet, ålder, kön, religion eller 

liknande övergripande kategorier. Sådana externa sociala strukturer refereras fortsättningsvis 

till som sociala nätverk. Jaget ses som mångfacetterat och anpassas efter vilken kontext man 

befinner sig i, det vill säga en person antar olika roller beroende på vilket socialt nätverk 

denne interagerar med (Stryker, 2007). En roll är en position i ett visst socialt nätverk, 

förknippad med vissa förväntningar, och när en roll införlivas hos en person kallas den för en 

identitet (Stryker, 2007). En person har således många olika identiteter, mer specifikt, lika 

många som antal sociala nätverk i vilka personen besitter en position (Hoelter, 1985). 

Identiteter kan förstås som kognitiva scheman för hur en person bör bete sig enligt en viss roll 

(Stryker, 2007). Frågan återstår dock vad det är som gör att en identitet aktiveras i en viss 

situation. Flertalet forskare talar i sammanhanget om utmärkande identiteter och argumenterar 

för att en persons identiteter är organiserade i en hierarki (Stryker & Burke, 2000; Stryker, 

2007; Hoelter, 1985). Ju högre upp en identitet står i hierarkin, desto högre är sannolikheten 

att personen kommer anta just den identiteten (Stryker & Burke, 2000). En identitet placeras i 

hierarkin beroende på hur starkt kopplad personen känner sig till den, det vill säga till vilken 

grad en person måste anta en viss roll och identitet för att behålla sin position i ett visst socialt 

nätverk (Stryker, 2007). Ju starkare koppling, ju högre upp i hierarkin placeras identiteten, 

och ju större är sannolikheten att personen kommer handla och bete sig i enighet med just den 

identiteten i olika situationer. 

Den andra inriktningen inom identitetsteorin studerar främst den interna dynamiken av jaget 

och hur den påverkar beteendet (Stryker & Burke, 2000). Annorlunda uttryckt fokuseras det 

på hur en identitet fungerar inom den kontext i vilken den aktiverats och hur identiteter 

producerar ett beteende som uttrycker dem. Identiteten förstås som meningsfull för jaget, en 

mening som utvecklas i förhållande till den betydelse olika roller har. Om rollens mening 

stämmer överens med den betydelse en person utvecklat för en viss identitet kommer 

sannolikt personen bete sig i enighet med den identiteten. Kopplingen mellan beteende och 

identitet är således gemensam mening (Stryker & Burke, 2000). Det innebär också att man 

kan förutsäga en persons beteende genom att studera och mäta den betydelse en person 

tillskriver en viss identitet och en viss roll, något som Burke och Reitzes (1981) gjort på 

collagestudenter. De kunde visa att studenterna betedde sig i enighet med sin identitet som 

”student” i de fall den mening den tillskrivits stämde överens med samma rolls betydelse 

(Burke & Reitzes, 1981). Beteende är därmed ett resultat av skillnaden mellan de meningar en 

person tillskriver sin identitet i en viss situation, och samma persons uppfattning av 
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situationens meningar (Stryker & Burke, 2000). Samma forskare lägger även fram skäl till att 

beteendet syftar till att förändra situationen så att de olika meningarna matchar bättre, en 

process som de kallar för självverifikation. Problem med självverifikationen, det vill säga att 

identitetens meningar och uppfattade meningar i situationen inte matchar, resulterar i negativa 

känslor (t.ex. stress, ilska och depression) (Stryker & Burke, 2000), liksom en god matchning 

resulterar i positiva känslor (t.ex. förtroende och lojalitet) (Stets & Burke, 2000). Känslor 

betraktas dock inte bara som ett utfall av självverifikationsprocessen, utan uppfattas även som 

en faktor som påverkar de egna och andras reaktioner i situationen. Burke och Stets (1999) 

talar till och med om (positiva) känslor som en förutsättning för att sociala nätverk alls ska 

kunna skapas och bevaras. Framförallt spelar förtroende en avgörande roll, en känsla som 

uppstår till följd av att andra människor verifierar en persons jag och identitet. När det sker 

uppfattas de andra människorna som pålitliga och förutsägbara, vilket framkallar en känsla av 

förtroende till och beroende av dem.  

Genom att studera identiteten med utgångspunkt i individen framkom ett flertal intressanta 

komponenter som kan antas vara del av den kvinnliga ledarskapsidentiteten, där de mest 

utmärkande inkluderas i analysmodellen. Personliga egenskaper och beteende, liksom känslor 

och upplevda förväntningar på rollen är de element som tas med. För att erhålla en mer 

allomfattande modell krävs dock vidare efterforskningar. I följande avsnitt görs en 

genomgång av litteratur med utgångspunkt i gruppen för att kunna uppbära en bredare 

analysmodell. 

3.2 Identitet med gruppen som utgångspunkt   

Identiteten är också en persons vetskap om att han eller hon tillhör en social kategori. Identitet 

kan inte enbart fastställas genom en personlig uppfattning om vem man är, utan är något som 

skapas i förhållande till andra människor i olika sociala sammanhang. En social grupp är en 

uppsättning individer som har en gemensam bild av sin identifiering i ett socialt sammanhang, 

eller som ser sig själva som medlemmar av samma sociala kategori (Hogg, 2001; Stets & 

Burke, 2000). Identiteten måste styrkas och verifieras i förhållande till, för individen, 

relevanta grupper och gruppmedlemmar för att få betydelse i sociala sammanhang.  

Att ha en social identitet är att vara ett med en viss grupp, att vara som andra i gruppen och att 

se saker ur gruppens perspektiv (Hogg, 2001). Den egna självkänslan är kopplad till en 

utvärdering av gruppmedlemskapet i förhållande till andra grupper, vilket leder till att den 

egna gruppen värderas positivt och utomstående grupper värderas negativt (Hogg, 2001). En 

grundläggande mekanism utefter vilken folk fastställer hur möjliga framtida handlingar kan 

komma att påverka identiteten kallas the action and identity decision process (Blanton & 

Christie, 2003). Identitet i detta sammanhang används i sin vidaste bemärkelse där den 

inkluderar all självuppfattning som påverkar en persons känsla av egenvärde. Identiteten kan 

återge en människas uppfattning av sig själv som till exempel begåvad, som moralisk eller 

som en person med tilldragande personlighet (Blanton & Christie, 2003). Utifrån antagandet 

att det är beteendeskillnader som definierar individen, kan människor förespås underhålla sin 

önskade självbild genom att anpassa hur de skiljer sig från andra människor (Blanton & 

Christie, 2003). Man försöker upprätthålla positiva, både offentliga och privata, 

föreställningar om sig själv genom att välja attraktiva sätt att avvika från sociala normer och 

genom att undvika oönskade sätt att avvika. Människor agerar med utgångspunkt i innebörden 
i sina identiteter och de reglerar innebörden med sitt beteende så att de stämmer överens med 

identitetsavsikterna. När individer hamnar i moraliska dilemman av att det uppstår skillnad 

mellan de moraliska identitetsinnebörderna och den egna uppfattningen i en situation, upplevs 

negativa känslor (Stets & Carter, 2011).  Trots önskan att skilja oss från mängden, kommer vi 
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dock i första hand att välja det handlingsalternativ som får oss att framstå som goda (Blanton 

& Christie, 2003; Stets & Carter, 2011). Människor antas bli motiverade att säkerställa och 

upprätthålla sina identiteter för att det hjälper dem att nå social acceptans och att få innefattas 

i betydelsefulla grupper. En identitet kan därför vara önskvärd för att den leder till de två 

sammanlänkade målen acceptans och grupptillhörighet (Blanton & Christie, 2003). 

3.2.1 Social identitetsteori 

En central teori med utgångspunkt i grupper är den sociala identitetsteorin. Människor 

definierar sig själva inte bara i termer av individuella kännetecken och personliga 

förhållanden, det vill säga jaget, utan också i termer av gemensamma egenskaper hos gruppen 

de tillhör; vi. Jaget ritas upp som ens personliga identitet, medan vi:et formar den sociala 

identiteten och det kollektiva jaget (Hogg & Williams, 2000). Det sociala identitetskonceptet 

ger insikt i hur gruppmedlemskap skapar attityder, känslor och beteenden. I sociala 

sammanhang används identitet dels för att referera till värderingar och gemensamma 

egenskaper, och dels för att hänvisa till gemensamma identifieringar inom sociala kategorier 

(Hogg & Williams, 2000). Identiteten fokuserar då på hur fenomenet skapar gemenskap 

mellan individer. Social identitet syftar till en individs subjektiva förståelse och medvetenhet 

om gruppmedlemskap, och innefattar känslomässiga och utvärderande associationer. Social 

identitetsteori förenar ett antal olika nivåer av sociala företeelser, inom såväl människors 

beteenden, motivationer och sociala samspel som inom samhälleliga nivåer. Den avser att 

förtydliga förhållanden mellan självuppfattning och gruppfenomen, både inom och emellan 

grupper (van Knippenberg & Hogg, 2003). Social identitetsteori är en process där jaget 

reflekteras genom att kategorisera sig självt och på så sätt skapa en identitet (Hogg, 2001; 

Stets & Burke, 2000).  

I kärnan av den sociala identitetsteorin ligger antagandet att gruppmedlemskapet bidrar till 

självdefinitionen (Hogg & Williams, 2000), det vill säga hur människor ser sig själva som 

medlemmar i en grupp i förhållande till andra grupper (Hogg, 2001). I denna 

jämförelseprocess kategoriseras personer som liknar jaget till den egna gruppen och personer 

som skiljer sig från jaget placeras i en utomstående grupp.  Den sociala kategori man hamnar i 

och som man känner att man hör hemma i, bidrar till att definiera vem man är genom att 

bestämma egenskaperna i den kategori som överensstämmer med självuppfattningen (Hogg, 

Terry & White, 1995).  

3.2.1.1 Självkategorisering och självförsköning 

Den sociala identitetsteorin innefattar två underliggande processer; självkategorisering och 

självförsköning. Självkategoriseringen är en självständig teori, självkategoriseringsteorin, 

men i vissa sammanhang inbegrips den som en del i den sociala identitetsteorin. 

Självförsköningen utgörs av att låta en mer positiv bild av personligheten visas upp.  

Självkategoriseringsprocessen innebär en kategorisering av jaget som en unik enhet. Genom 

individuella handlingar i form av mål och önskningar skiljs individen från andra. Människor 

har ett register av medlemskap i olika sociala kategorier som varierar i relation till 

grundtanken om jaget (Brewer, 1991). Varje medlemskap representeras i den individuella 

gruppmedlemmens tankar som en social identitet som både beskriver och föreskriver dess 

utmärkande drag som medlem av den gruppen, i form av hur man ska tänka, känna och bete 

sig (Hogg, Terry & White, 1995). En persons identitet, det vill säga den personliga 

identiteten, är den lägsta nivån av självkategorisering inom social identitetsteori vilket innebär 
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att gruppidentiteten har större sannolikhet att träda in vid en social jämförelse, eller när det 

gäller normativ matchning (Hogg, Terry & White, 1995).  

I självkategoriseringsprocessen relaterar människor sig själva till gruppmedlemmar i syfte att 

finna bevis på, och etablera sig själva, som innehavare av favoriserade värderingar inom 

gruppen (Hogg & Terry, 2000). Processen beskrivs som ett resultat av social identitetsteori 

och drivs av ett underliggande behov av att känna självaktning vilket utgör huvudtemat för 

självkategorisering (Hogg & Terry, 2000). Processen delar upp världen i inne-grupper och 

ute-grupper. (Fielding & Hogg, 1997). De grupper en person själv är medlem i kallas inne-

grupper, och grupper andra människor kategoriseras till, kallas ute-grupper. Båda typerna av 

grupper representeras av prototyper. Prototyperna är specifika för sitt sammanhang och är 

flerdimensionellt luddiga uppsättningar av attribut som definierar och föreskriver attityder, 

känslor och beteenden som karaktäriserar en grupp och skiljer den från andra (van 

Knippenberg & Hogg, 2003). Social kategorisering av andra människor sker genom 

likställande med relevanta prototyper inom gruppen, eller mellan grupper (Fielding & Hogg, 

1997). Detta leder till framhävande av prototypa likheter mellan människor inom samma 

grupp och olikheter mellan människor i andra grupper och utgör en stereotypning av dessa 

personer. Ute-gruppers kriterier benämns även externa och är sådana som till exempel 

bankman, sjukhuspatient eller medlem i en handelsgemenskap, och interna kriterier är de som 

inne-gruppen känner stark solidaritet och samhörighet med (Tajfel, 1982). För att uppnå nivån 

av identifiering krävs två komponenter och ytterligare en är ofta förknippad med dem. Den 

ena nödvändiga komponenten och handlar om medvetenhet om grupptillhörighet, och den 

andra är utvärderande och relaterar medvetenheten till de egna värderingarna. Den tredje 

komponenten består av en känslomässig investering i medvetenhet och utvärderingar (Tajfel, 

1982). Den empiriska verkligheten i det interna kriteriet krävs för att en grupp i psykologiskt 

hänseende ska existera, men det är inte tillräckligt för att interaktion mellan grupper ska 

uppstå. Det finns inget förhållande mellan grupper om det inte också finns någon konsensus 

utanför att en grupp existerar (Tajfel, 1982).  

Självförsköningsprocessen drivs av människors behov av att se sig själva i ett positivt ljus i 

förhållande till andra (Hogg, Terry & White, 1995). Skönmålning sker främst i situationer där 

individen är medveten om att hur identiteten framstår kan påverka resultatet för att uppnå 

något eftertraktat. Individen är därmed mån om att framstå i så positiv dager som möjligt, 

vilket troligen inte förefaller viktigt i samma utsträckning när inget står på spel. 

Självförsköningsprocessen är en social kategoriseringsprocess och kallas även 

depersonalisering eftersom människor ur detta perspektiv inte ses som unika individer, utan 

matchas till prototyper (Hogg & Terry, 2000). Depersonaliseringen påverkar människors 

känslor för varandra och utgår från de prototyper som föredras. Inom gruppen finns ömsesidig 

förståelse för att uppskattningen är starkare för de gruppmedlemmar som är mer prototypiska 

än de som är mindre prototypiska (Hogg, 2001). Även självkategoriseringen har samma effekt 

fast ökad då den går längre i att faktiskt omvandla självuppfattningen och likställa alla 

aspekter av attityder, känslor och beteenden till inne-gruppens prototyp (Hogg, 2001). Vikten 

av självkategorisering och depersonalisering har lett till att grupper blir internt strukturerade i 

förhållande till prototyperna. Det som leder till en social identitet i motsats till en personlig 

identitet, och det som skiljer en social identitet från en annan, blir i många sammanhang 

interaktionen mellan vilken kategori man tillhör och hur väl man passar in i kategorin (Hogg, 

2001). 

Det kan upplevas svårt att särskilja identitetsteorin och den sociala identitetsteorin från 

varandra. Mycket återkommer i båda teorierna såsom jämförelseprocesser och 

kategoriseringar. Båda teorierna tycks också uppfatta identiteter som avspeglande 
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konstruktioner, delvis skapade genom interaktioner med andra människor. Största 

skillnaderna mellan teorierna är att gruppen (vem man är) utgör grunden för identiteten i 

social identitetsteori och i identitetsteorin är det rollen (vad man gör) som är utgångspunkt 

(Stets & Burke, 2000). En kombinerad teori där jaget både sätts i relation till roll och grupp 

som utgångspunkt, så väl som till identitet utifrån personen, skulle därför kunna ge en bredare 

förståelse för identitetskonceptet. Därför kompletteras de utmärkande element som 

inkluderades i analysmodellen från tidigare avsnitt med ytterligare två, härledda från litteratur 

med utgångspunkt i gruppen. De är grupptillhörighet och motivationer, komponenter som har 

bedömts som utmärkande delar i den kvinnliga ledarskapsidentiteten. Det tål även att påpekas 

att både känslor och beteenden bekräftats som vitala delar av en identitet även i detta avsnitt. 

Då den identitet som studeras är den kvinnliga ledarskapsidentiteten har litteratur som tar upp 

identitet i förhållande till relevant kontext bedömts som intressant, något som tas upp i 

följande avsnitt. 

3.3 Arbetsplatsens identitet 

Ett flertal forskare har valt att fokusera på en specifik identitet av jaget i sina studier, till 

exempel den identitet människor antar på sin arbetsplats, det vill säga en professionell 

identitet (Elsbach, 2004; Walsh & Gordon, 2008). Den professionella identiteten definieras 

som det som särskiljer en individ på arbetsplatsen, hänsyn taget till både personliga och 

sociala kategorier (Elsbach, 2004). Den professionella identiteten tycks i vissa sammanhang 

även refereras till som jobbidentitet (Walsh & Gordon, 2008). En persons jobbidentitet är ett 

arbetsplatsbaserat självkoncept, sammansatt av en kombination av andra identiteter, som 

utgör den roll en person antar när denna utför sitt jobb. Jobbidentiteten talar om hur en person 

vill vara på jobbet uttryckt i både ord och beteende, alltså hur denne ska tänka, bete sig och 

till och med känna (Walsh & Gordon, 2008). Jobbidentiteten skapas till viss del utifrån en 

persons medlemskap i olika sociala grupper, främst organisationen vari de jobbar samt deras 

yrkesgrupp (Walsh & Gordon, 2008). Dessa två grupper antas vara centrala för hur en person 

utför sitt jobb. Genom att tolka den identitet som ett medlemskap i respektive grupp ger, och 

anamma de delar av de identiteterna som värderas högst av personen i fråga, skapas således 

jobbidentiteten. Värderingen grundas till stor del på vad som genererar en hög status och vad 

som får personen att utmärka sig på arbetsplatsen (Walsh & Gordon, 2008). Varje grupp 

består av en unik uppsättning koder, såsom normer, värderingar och språk, från vilka 

gruppmedlemmarna utvecklar sina specifika kompetenser och egenskaper. Koderna etablerar 

en känsla av att dessa specifika kompetenser och egenskaper inte utvecklas lätt och av vem 

som helst, utan att de kräver en unik lärandeprocess som endast kan fås genom att vara 

medlem i den gruppen (Walsh & Gordon, 2008).  

Identitet i förhållande till organisationen är ett vanligt förekommande forskningsområde som 

bedömts som intressant att studera djupare med tanke på denna studies forskningsfråga, då 

den kvinnliga ledarskapsidentiteten förmodas antas framförallt i kontexten av organisationen. 

3.3.1 Organisationsidentitet 

Den identitet som människor tar an på sin arbetsplats, men även i andra sammanhang, tycks 

till viss del kunna härledas till den organisation som han eller hon arbetar i. Konceptet 

refereras ofta till som organisationsidentitet och organisationsidentifiering (Foreman & 

Whetten, 2002; Ashforth & Mael, 1989; Alvesson & Empson, 2008). Organisationsidentiteten 
betraktas som en persons uppfattning av organisationens ideala medlem, antingen i 

förhållande till personens individuella identitet, eller i förhållande till hur personen uppfattar 

organisationsidentiteten i dagsläget (Foreman & Whetten, 2002). Oberoende av vad 
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organisationsidentiteten relateras till påverkar den på vilket sätt personen kommer att 

identifiera sig själv på arbetsplatsen och generera särskilda beteenden och attityder, men ju 

bättre organisationsidentiteten matchar det den ställs i relation till, ju större påverkan får 

organisationsidentiteten på den identitet individen antar på arbetsplatsen (Foreman & 

Whetten, 2002). Ur detta perspektiv är det därför inte någon självklarhet att 

organisationsidentiteten präglar alla anställdas identitet bara för att de är en del av 

organisationen (Ruvolo, 2004). Organisationsidentifiering, alltså att göra organisationen till 

en del av jaget och antagen roll, är inte en direkt konsekvens av medlemskapet (Ruvolo, 

2004). Dukerich, Golden och Shortell (2002) diskuterar att en persons 

organisationsidentifiering är beroende av hur attraktiv organisationsidentiteten uppfattas av 

individen. Attraktionen, i sin tur, uppstår om individen uppfattar att organisationsidentiteten 

kan hjälpa denne att upprätthålla sin självbild, bidra till utmärkande drag i förhållande till 

andra och förstärka dennes självkänsla (Dukerich, Golden & Shortell, 2002). Ju mer attraktiv 

den bilden ter sig, ju starkare organisationsidentifiering. Människor som identifierar sig med 

organisationen stödjer sannolikt företaget även på fritiden och nämner företaget när de ska 

beskriva sig själva för andra (Ruvolo, 2004). De som inte gör det och är närvarande på ett mer 

kroppsligt än själsligt plan på arbetsplatsen identifierar sig troligen inte med organisationen i 

samma utsträckning. Ruvolo (2004) påstår vidare att det kan vara svårt att identifiera sig med 

större, mer abstrakta grupper, såsom en organisation, än mindre grupper som man associeras 

och interagerar med dagligen, som till exempel en avdelning. Dukerich, Golden och Shortell 

(2002) hävdar dock att det är eftersträvansvärt för ett företag att de anställda identifierar sig 

med organisationen eftersom det tycks gynna företaget i stort. Ju starkare identifiering en 

individ känner till organisationen, desto större är sannolikheten att denne fattar beslut och 

engagerar sig till företagets fördel (Dukerich, Golden & Shortell, 2002).  

Organisationsidentiteten kan även förstås ur ett kollektivt perspektiv som hur en organisations 

medlemmar definierar sig som en grupp i förhållande till den externa miljön och hur de 

differentierar sig gentemot sina konkurrenter (Alvesson & Empson, 2008).  Organisationens 

medlemmar skapar alltså organisationsidentiteten gemensamt baserat på likheter inom 

gruppen och olikheter mellan den egna gruppen och andra grupper, det vill säga genom att 

definiera vad de är och inte är (Corley, Harquail, Pratt, Glynn, Fiol & Hatch, 2006). Ur detta 

perspektiv tycks således alla anställda i organisationen präglas utav organisationsidentiteten, 

då de är medlemmar i gruppen. Huruvida denna gemensamma identitet bör förstås som alla 

medlemmars aggregerade uppfattningar om organisationen, eller som ett ideal gestaltat av 

gruppen, är dock lite oklart, men att kärnan i organisationsidentiteten tycks vara sprungen ur 

kollektivet och uppfattas som delad är ur denna synvinkel tydligt (Corley et al., 2006). Tanken 

skapar lätt associationer till begreppet organisationskultur, men Alvesson och Empson (2008) 

argumenterar för att kultur är ett bredare begrepp som inbegriper frågor som har en mer 

indirekt påverkan på en persons syn på sig själv, jämfört med termen identitet som har en 

direkt koppling till någons självuppfattning. Corley et al. (2006) skiljer också på begreppen 

organisationsidentitet och organisationskultur och låter förstå att organisationsidentiteten är 

sambandet mellan organisationskulturen och organisationens image. 

Organisationsidentiteten kan beskrivas utifrån fyra kärndimensioner; kunskap, medlemskap 

och styrning, personlig orientering och externt gränssnitt (Alvesson & Empson, 2008). 

Kunskapsdimensionen innebär hur kunskap och information konceptualiseras inom 

organisationen, liksom vilken typ av färdigheter och expertis som anses vara värdefull och 

legitim. Även arbetssätt, processer och praktiker med koppling till externa faktorer, såsom 

kundbemötande, går under denna dimension. Medlemskap och styrning fokuserar på hur de 

interna processerna i organisationen går till som exempelvis formella och informella system 

och strukturer. Den adresserar även frågor som rör motivation, kontroll, ideal och status, eller 
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mer sammanfattat; kopplingen mellan individerna och organisationen. Den tredje 

dimensionen, personlig orientering, preciserar vilken typ av människor medlemmarna är inom 

organisationskontexten. Moral och värderingar är en central del. Slutligen innebär det externa 

gränssnittet hur medlemmarna i organisationen ser på andra, liksom hur medlemmarna tror att 

andra ser på dem. Image, kunder och konkurrenter är därför centrala delar här (Alvesson & 

Empson, 2008). Sammanfattningsvis kan man säga att organisationsidentiteten består av 

normer, tro, värderingar och krav med avseende på områden som rör arbetsplatsen och 

organisationen samt att dessa element hjälper till att svara på frågan; vilka är vi? (Ashforth & 

Mael, 1989). 

Med aktuell kontext i beaktande tillkom ytterligare två intressanta komponenter att ta med i 

analysmodellen; värderingar och attityder. Återigen påtagliggjordes även tidigare elements 

värde för en bred och intressant analysmodell, såsom grupptillhörighet och motivationer. I det 

sista avsnittet av denna teoretiska referensram kopplas identitetskonceptet tydligare till 

ledarrollen, då det är ledarskapsidentiteten som studeras.  

3.4 Ledarskapsidentitet 

Ledarskap handlar i grunden om hur några individer har oproportionerlig makt och inflytande. 

Social identitetsteori är en gruppteori som kan utökas till en modell som sätter den i relation 

till ledarskap. Teorin utgår från ledarskap som en grupprocess som kommer ur den sociala 

kategoriseringen och depersonaliseringsprocessen som associeras till social identitetsteori 

(Hogg, 2001). Eftersom ledarskapsprocesser enligt van Knippenberg och Hogg (2003)bara 

kan förstås ur ett grupperspektiv blir de inbegripna i ett sammanhang av gemensam 

grupptillhörighet.  

Ledare är människor som innehar prestige, eller som genom utövande av makt, har inflytande 

över gruppmedlemmars attityder, beteende och framtida öden (Hogg, 2001). Vanligtvis skiljer 

definitioner av ledarskap mellan ledarskap och makt. Ledarskap är en process att genom 

inverkan värva och mobilisera engagemang hos andra för att uppnå gemensamma mål, det är 

inte en process av tvångsåtgärder där makt utövas över andra (Hogg, 2001). Ledare bör inte 

heller enbart betraktas som ledare av en grupp, utan måste också ses som gruppmedlemmar 

(van Knippenberg & Hogg, 2003) och grupper interagerar och kommunicerar ofta med 

varandra genom sina ledare (Hogg, 2001). Ledare kan endast utöva makt när 

självkategoriseringsprocessen för social attraktion och prototyptilldelning skiljer ledaren från 

resten av gruppen. Prototyper fastställs genom en övergripande jämförelse både inom grupper 

och mellan grupper, varför alltså ledarskap påverkas av förhållanden grupper emellan. Sociala 

identitetsprocesser verkar ha samma betydelse i alla typer av ledarskap (Hogg, 2001). 

Prototypbaserad depersonalisering och hur anhängare beter sig har en avgörande roll i att 

stärka ledare som individer, genomsyra dem med karisma och skapa statusskillnad mellan 

ledare och anhängare (Fielding & Hogg, 1997). 

3.4.1 Gruppens identifiering med ledaren 

Många grupper existerar i första hand för att utföra specifika uppgifter och medlemmar av 

sådana grupper kan därför komma att fokusera på hur kompetent ledaren är. I relation till 

anhängares identifiering och gruppens påtagliga sociala identitet framträder ledarskapets 

effektivitet i förhållande till ledarens prototypikalitet och de grupporienterade aspekterna å 

ena sidan. Å andra sidan ses resultatet i förhållande till mer personifierade aspekter av 
ledarskapet (van Knippenberg & Hogg, 2003). Under vissa omständigheter är dock 

definitionen av jaget i form av gruppmedlem extremt framträdande och grupprototyp baserad 
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på depersonalisering blir en viktig grund för ledarskapet (Hogg, 2001).  Detta kan vara 

kraftfullare i grupper som är starkt definierade utefter identitet, men även grupper som är 

inriktade på prestation av arbetsmoment kan ibland fokusera mer på självdefinierande normer 

än på arbetsresultat (Hogg, 2001). Prototypiska ledare antas göra väl ifrån sig när det gäller att 

skapa gruppsolidaritet och sammanhållning under det att de framhäver sin prototypstyrka. 

Icke-prototypiska ledare förväntas däremot sänka solidariteten och sammanhållningen 

eftersom de riktar uppmärksamheten på hur väl de stämmer överens med kompetensschemat 

(Hogg, 2001).  

Den sociala attraktionen och processen där personer tillskrivs prototyper kan förändra en 

prototypisk gruppledare till en individ med hög status och karismatisk ledarskapspersonlighet. 

I detta sammanhang verkar karismatiskt ledarskap ha en negativ klang. En karismatisk 

ledarpersonlighet har starkt behov av makt och ställer höga krav på de underordnade. Den 

karismatiske ledaren har också ett starkt självförtroende och är övertygad om att de höga 

idealen som formulerats är relaterade till anhängarna (Yukl, 1999). Karismatiskt ledarskap har 

setts bli accepterat av anhängare utan ifrågasättande då de uppfattar ledarens åsikter som 

riktiga. I vissa sammanhang kan det karismatiska ledarskapet också vara något som tillskrivs 

ledaren av anhängare som uppfattar ledaren som övertygande och att ledaren bryter mot det 

normala genom egna uppoffringar för organisationen (Yukl, 1999). Statusskillnad medför 

egenskaper som är avgörande för att kunna utöva, och ha möjlighet att missbruka, makt 

(Hogg, 2001). Även i en mer sammanlänkad grupp som medlemmarna identifierar sig starkt 

med kan det finnas en tendens för dåliga ledare att dyka upp. Detta eftersom ledarens ställning 

vilar mer på gruppens prototyp än på att själv inneha egenskaper för en bra ledare (Fielding & 

Hogg, 1997).  

Chefer intresserar sig allt mer för att försöka reglera de anställdas inre, deras självbild, deras 

känslor och identifiering (Alvesson & Willmott, 2002). Vanligt förekommande är att genom 

praktik och utbildning, eller i form av kungörelser som interna nyhetsmagasin eller affischer, 

försöka skapa ett vi, istället för att organisationen ses som företaget eller det (Alvesson, 

Ashcraft & Thomas, 2008). Allteftersom kulturella mekanismer introduceras eller 

omformuleras i ett försök att få eller underhålla anställdas engagemang, blir hanteringen av 

arbetsidentiteten mer avgörande för synen på anställningsförhållandet (Alvesson & Willmott, 

2002). I utpräglade grupper som medlemmar identifierar sig med, påverkar ledarens 

överensstämmelse med prototyperna uppfattningen av ledarens karisma (van Knippenberg & 

Hogg, 2003). Eftersom prototypiska ledare representerar gruppens identitet gör det dem mer 

kapabla att framkalla identifiering vilket också gör samhörigheten mer framträdande. Kriser 

och andra osäkra situationer är troligen den mest påtagliga faktorn för att frambringa 

uppkomst av karismatiskt ledarskap. Den potentiellt karismatiske ledaren får chansen att ta 

över och inser då sin karismatiska potential (van Knippenberg & Hogg, 2003). När sedan 

krisen är över antas anhängare mindre mottagliga för karismatiskt ledarskap. 

3.4.2 Ledarskapets framgång 

Ledarskap har ur socialt identitetsperspektiv visat sig mer effektivt och framgångsrikt om det 

för gruppen framkallar igenkännande med ledaren. Att uppnå framgång i detta sammanhang 

handlar om att gruppen på ett så verkningsfullt sätt som möjligt gemensamt ska bidra till att 

nå önskvärda mål med hjälp av ledarens direktiv. Anhängares självvärderingar, vilka 

återspeglas i självkänslan och i självuppfattningen, kan ha en positiv effekt på resultatet av 

hur ledarskapet utövats (van Knippenberg et al., 2005). Ledarskapets framgång kan även stå i 

relation till ledarens förmåga att få fram känslan av att handlingar som förespråkas är logiska i 

förhållande till människors självbilder (van Knippenberg et al., 2005).  
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Människor i psykologiskt utpräglade grupper kategoriserar och depersonaliserar sig själva och 

andra utefter relevant grupprototyp. Gruppmedlemmar förhåller sig noggrant, både 

automatiskt och avsiktligt, till prototypikalitet på så sätt att mer prototypiska medlemmar 

föredras och vidare godkänns som framgångsrika ledare (Hogg, Martin, Epitropaki, Mankad, 

Svensson & Weeden, 2005). Ledarskapsresultatet i olika ledare – gruppmedlemsförhållanden 

påverkas av i vilken grad gruppen är en psykologiskt utpräglad och självdefinierande enhet 

som anhängare identifierar sig med. Effekten av gruppens tydlighet och medlemmars 

identifieringsgrad stämmer överens med den ledarskapsanpassade sociala identitetsteorin 

(Hogg et al., 2005). Förhållandet mellan framgång och depersonalisering ledare – 

gruppmedlem blir påtagligt starkare bland grupper med stark identifiering, än i grupper där 

den är svag. Allteftersom utpräglingen av gruppen ökar och man identifierar sig starkare med 

gruppen, minskar eller försvinner sympatier för personligt ledarskap i förhållande till 

depersonaliserat (Hogg et al., 2005).  

På senare år har allt större tillit till ledare och ledarskapsforskning uppstått med en tro på att 

det ska ge medel att säkra långsiktig överlevnad, medel genom vilka organisationer kan 

leverera större vinster och uppnå än mer krävande prestationsmål (Ford, 2010). Vikten av 

framgångsrikt ledarskap fortsätter att förespråkas inom organisationer, ofta för att ta itu med 

den ökande förändrings- och utvecklingstakten (Ford, 2010). Många studier fortsätter att visa 

upp visionen av en allsmäktig och övermänsklig varelse som ledare. I verkligheten har ledare 

många, konkurrerande och tvetydiga skildringar av jaget. Att svara på frågorna ”vem är jag” 

eller ”vad är vi” kräver en framträdande eller definierande identitet. I arbetsplatssammanhang 

kan de besvaras genom professions- eller yrkestillhörighet, som ingenjör eller elektriker, eller 

genom position i organisationen, som chef för produktionen, men också i mindre formella 

termer, som mycket intresserad av idéer och experiment eller som en mänsklig chef (Alvesson 

& Willmott, 2002).  

Osäkerheten i moderna organisationer gör kampen för att säkra känslan av jaget till en mer 

upprepad och problematisk process och det samma gäller handlingar av självmedvetenhet 

(Alvesson & Willmott, 2002). Ledarskapets resultat påverkas också av om ledarens 

prototypikalitet rubbas av osäkerhet i anhängares uppfattning kring ledarrollen. Individer får 

då förlita sig på gruppmedlemskapet för att reducera att osäkerheten i förhållande till 

organisationen (Cicero, Pierro & van Knippenberg, 2010). En del ledare kan som strategi 

aktivt konstruera en bild av en grupprototyp och sedan förmedla att handlingsalternativ 

stämmer överens med gruppnorm och gruppidentitet. Att äga så kallade 

identitetsentreprenörsegenskaper innebär att kunna se och ta tillvara möjligheter genom sin 

drivande personlighet (Cicero, Pierro & van Knippenberg, 2010). Ledare som besitter dessa 

entreprenörsegenskaper kan utnyttja dem för att mobilisera och påverka anhängare att se sin 

bild av situationen. Identitetsentreprenörsegenskaperna är extra värdefulla i osäkra tider 

eftersom de övertygar anhängare att identifiera sig med det som ledaren förespråkar. Genom 

att uppsöka konfliktsituationer med andra grupper kan den prototypstarke gruppledaren också 

avsiktligt skapa osäkerhet för att styrka sin egen ledarskapseffektivitet (van Knippenberg & 

Hogg, 2003; Cicero, Pierro & van Knippenberg, 2010).  

3.4.3 Ledarskapets moral 

Rättvisa i ledarskapet påverkar också medarbetares prestationer inom grupper och 

organisationer. Rättvisan i resultatfördelning, så väl som rättvisan i de tillvägagångssätt som 

används för att uppnå dessa resultat och personlig behandling i förhållande till andra, kan för 

anhängare utgöra viktiga element för hur ledarskapet uppfattas och tas emot (van 

Knippenberg et al., 2005). I identitetsteorin agerar människor med utgångspunkt i innebörden 
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av sina identiteter och anpassar betydelserna i sitt beteende så att de stämmer överens med 

innebörden i identiteten. När individer hamnar i moraliska dilemman av att det uppstår 

skillnad mellan de moraliska identitetsbetydelserna och den egna uppfattningen i en situation, 

upplevs negativa känslor vilket förklaras av att individer är moraliska enheter (Stets & Carter, 

2011). 

Bland annat har Carter (2010) genom ett perspektiv av individers moraliska identitet 

undersökt hur människor beter sig om de får möjlighet att tillskansa sig fördelar genom att 

begå omoraliska handlingar. Både moralisk identitet och grupptillhörighet förutspår att 

individen kommer att handla moraliskt, men full aktivering av en så kallad moralisk identitet 

är inte ens nödvändig. Av princip påverkas vi ändå att välja ett moraliskt beteende (Carter, 

2010). När en identitet aktiveras i en situation tjänar de meningar som definierar identiteten 

som standard för individer och ett återkopplingsvarv etableras. I detta kretslopp ingår fem 

delar: innebörden med identiteten, beteendet i situationen, sinnenas intryck av situationen och 

hur man tänker om dem, en jämförelseprocess där intryck och identitet ställs i relation till 

varandra, och tillslut, de känslor som direkt kommer ut ur jämförelseprocessen (Stets & 

Carter, 2011). Det primära målet med identitetssystemet är verifiering av identiteten som 

innefattar överensstämmelse mellan meningen i sinnesintryck och innebörden av identiteten. 

När dessa inte stämmer överens resulterar det i negativa känslor och beteendet i situationen 

anpassas för att försöka ändra intrycket till att stämma med den interna meningen (Carter, 

2010). I det stora hela kontrollerar identitetsprocessen uppfattningen av jaget inom en viss 

radie, ungefär som en termostat (Carter, 2010).  

3.5 Analysmodellen 

Som nämnts tidigare är det alltså tydligt att det finns flertalet olika sätt att beskriva och 

förklara identitetsbegreppet och den identitetsskapande processen. Det kan upplevas svårt att 

få en enhetlig bild och förstå hur så olika, och i många fall motsägande, teorier och perspektiv 

ska kunna nyttjas i en och samma studie. Skapas till exempel identiteten med utgångspunkt i 

individen eller gruppen? Är det möjligt att kombinera dessa båda tankar? Uppfattning är att de 

olika synsätten i grund och botten förklarar samma fenomen, det vill säga 

identitetsfenomenet, men att de är olika sidor av samma mynt. Det innebär att båda sidor är 

lika sanna och viktiga för helhetsförståelsen, men att de är svåra att se på samtidigt. Det är 

viktigt att vara medveten om att man genom att välja att studera en sida tydliggör vissa saker, 

men samtidigt bortser från andra. För att få en djupare förståelse för den kvinnliga 

ledarskapsidentiteten har därför båda sidor bedömts som lika viktiga, och en analysmodell har 

utformats baserat på de olika perspektiven och teorierna som presenterats i den teoretiska 

referensramen.  



 

- 25 - 

3.5.1 Kategorierna 

Ledarskapsidentiteten är förknippad med ett antal förväntningar och kan förstås som krav och 

normer om hur ledarrollen bör eller måste spelas. Det handlar således om faktorer som inte 

tolkas som frivilliga och uttrycks istället som ofrånkomliga. Som nämnts tidigare är också 

bidragande faktorer till formationen av identiteten personliga egenskaper och karaktärsdrag. 

Dessa beskrivs bland annat som olika grader av att vara extrovert, plikttrogen, öppen, 

medgörlig, och av att ha känslomässig stabilitet (Lounsbury et al., 2007). Karaktärsdrag kan i 

högre utsträckning än egenskaper uppfattas som något som kan läras in och egenskaper mer 

som att vara en del av människors personlighet. Dock är begreppen ofta snarlika, eller 

överlappar varandra, varför personliga egenskaper och karaktärsdrag i detta sammanhang sätts 

ihop till en samlad kategori av egenskaper. Till attityder hör beskrivningar av ledarens 

inställning till olika saker som påverkar identiteten. Värderingar beskriver vad ledare tycker 

om saker och ting och känslor vad de känner i olika situationer. Emotionella företeelser 

kopplas till känsloord såsom glad, arg, och ledsen. I självkategoriseringsprocessen 

klassificeras jaget i form av mål och önskningar som är unika för individen (Hogg & Terry, 

2000) vilka har samlats under kategorin motivation. I gruppsammanhang både beskriver och 

föreskriver gruppmedlemmars personliga tankar om den sociala identiteten de utmärkande 

dragen för en medlem av gruppen (Hogg, Terry & White, 1995). Ledarskapsidentiteten är 

därför även sammankopplad med olika grupptillhörigheter. Tydligast är kopplingen till den 

organisation ledaren är verksam i och den profession ledaren tillhör. Dock ingår i denna 

kategori även förklaringsfaktorer som kan härledas till samhörigheten med andra grupper, till 

exempel den grupp ledaren är chef över. Grupptillhörighet uttrycks i meningar som inkluderar 

pronomen ”vi” och ”ni”. I illustrationen nedan ges en sammanfattande bild av de 

komponenter som bedömts påverka den kvinnliga ledarskapsidentiteten och som utgör 

analysmodellen.  

Figur 3.1 Sammanfattande illustration av analysmodellen (egen bild). 
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4 Analys av intervjuerna 

I detta kapitel presenteras de resultat som analysen gav upphov till. Analysmodellens sju 

kategorier har analyserats i tur och ordning och resultaten läggs fram ordningen; värderingar, 

egenskaper, grupptillhörighet, attityder, förväntningar, motivationer och känslor.  

4.1 Värderingar 

Kategorin speglar utsagor där intervjupersonerna uttrycker specifika åsikter. Ett vanligt sätt 

att formulera åsikter är genom påståenden, men i flera fall har de journalister som författat 

intervjuerna förtydligat yttranden genom att lägga till ”tycker” följt av den intervjuades namn.  

Det område som kvinnorna uttrycker flest åsikter om är jämställdhet och könsfördelning på 

ledande positioner i näringslivet. Utav de 58 utsagor som kunde härledas till 

värderingskategorin, var 24 kopplade till frågan om jämställdhet. Det tål dock att påpekas att 

samma värdering återkom flera gånger för varje enskild kvinna eftersom flera intervjuer av 

samma kvinna studerats. Frågan om jämställdhet och könsfördelning på ledande positioner 

tenderade att återkomma i varje intervju, vilket förklarar den höga svarsfrekvensen på det 

området. Det är emellertid intressant att notera att liknande frågor ställs av alla oberoende 

tidningar, år efter år. Det kan vara så att utmärkelsens namn, näringslivets mäktigaste kvinna 

färgar intervjuarnas frågor, då markeringen att det handlar om just kvinnor osökt drar 

uppmärksamheten till jämställdhetsfrågor. Det faktum att de flesta intervjuer dessutom gjorts i 

samband med att kvinnorna fått utmärkelsen stödjer denna tanke. 

”Lena Olving konstaterar att jämställdhetsfrågan har blivit viktigare inom näringslivet. Men 

hon tycker fortfarande att det går för trögt.” DN om Lena Olving17 

”Mångfalden är viktig för mig och där är kvotering ett verktyg om det är 0 procent i en viss 

grupp. Men kvotering är ett trubbigt verktyg och bara tanken på att man har en viss position 

för att man är kvinna och inte för sina ledaregenskaper skulle vara en fasa för mig.”  
Petra Einarsson18 

”Grundproblemet är inte styrelserna, utan det handlar mer om hur det ser ut i bolagens 

operativa ledningar och att styrelsesituationen speglar det. Kvotering löser inte 

grundproblemet som jag ser det.” Susanna Campbell19 

”Jag tror generellt inte på kvotering. Det vore synd med lagstiftning men samtidigt ser vi att 

det inte går åt rätt håll utan snarare tvärtom.” Malin Frenning20 

Det tycks som att kvinnorna är något oklara över jämställdhetsfrågan, inte minst när det 

handlar om kvotering. Å ena sidan är de för jämställdhet och beskriver att utvecklingen går 

för långsamt. En kvinna påstår också att jämställdhetsfrågan ”blivit viktigare inom 

näringslivet”, och en annan säger att ”det inte går åt rätt håll”. Å andra sidan är de emot det 

arbete som görs för att öka andelen kvinnor i näringslivet, såsom kvotering. En kvinna 

beskriver kvotering som ett trubbigt verktyg och poängterar att det är kompetensen som är det 

                                                 
17

 http://www.dn.se/ekonomi/lena-olving-maktigast-kvinnan-i-svenskt-naringsliv.  [Accessed 2013-03-20]. 
18

 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/hon-ar-svariges-maktigaste-affarskvinna_7969298.svd.  

[Accessed 2013-03-20]. 
19

 http://www.dn.se/ekonomi/ratos-nya-vd-maktigaste-kvinnan.  [Accessed 2013-03-20]. 
20

 http://www.dn.se/nyheter/sverige/malin-frenning-maktigaste-kvinnan.  [Accessed 2013-03-20]. 
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viktigaste, inte könet. Samtidigt använder samma kvinna ordet ”mångfald” i sitt uttalande, 

vilket inte tolkas vara samma sak som jämställdhet. Mångfald bedöms vara ett bredare 

begrepp som inte endast handlar om könslig jämställdhet, och det kan tolkas som att kvinnan 

ser jämställdhetsfrågan som en del av ett större problem, nämligen mångfalden på 

arbetsplatsen. En annan kvinna hävdar att hon generellt inte tror på kvotering, men att 

jämställdhetsproblemet samtidigt är långt ifrån löst. Det indikerar att hon kan tänka sig 

kvotering som en sista lösning, i hopp om att få något att hända.    

Människor sägs vara drivna både av en önskan om att passa in, liksom en önskan av att sticka 

ut (Blanton & Christie, 2003). Då kvinnorna uppvisar splittrade värderingar till 

jämställdhetsfrågan, de är både för och emot, kan det tolkas som att de söker passa in och 

sticka ut på en och samma gång. Jämställdhet är ett mycket aktuellt och laddat ämne i dagens 

samhälle som det diskuteras flitigt kring, något studiens inledning visade på. Det förväntas att 

alla ska vara för jämställdhet, speciellt om du är kvinna eftersom det är det diskriminerade 

könet. Tar man i beaktning att frågorna om jämställdhet är ställda i samband med att 

kvinnorna erhåller sina utmärkelser som näringslivets mäktigaste kvinna är det heller inte 

något uppseendeväckande att de ser jämställdhetsfrågan som viktig. Att merparten av 

samhället, och således också kvinnornas medarbetare, är för jämställdhet är också en 

anledning att vara för, då ledarskapets framgång och effektivitet ökar om det för gruppen 

framkallar ett igenkännande med ledaren (van Knippenberg et al., 2005). Kvinnorna kan 

därmed tolkas försöka leva upp till gruppens värderingar och passa in i syfte att underlätta 

arbetet som deras ledare. Samtidigt arbetar dessa kvinnor som högt positionerade ledare och 

har ett behov av att avvika från normer, dels för att skilja sig från mängden och på så sätt vara 

unika och speciella, men även för att erhålla en viss makt. Ledare kan endast utöva makt när 

denne skiljer sig från resten av gruppen (Hogg, 2001). Att frångå normen att vara positiv till 

allt jämställdhetsarbete kan därmed vara ett sätt att sticka ut från gruppen och erhålla 

förutsättningar för att utöva makt. Det kan även vara så att det faktum att kvinnorna arbetar i 

mansdominerade miljöer påverkar dem att vara försiktiga i sina uttalanden om kvotering. 

Kvotering kan tolkas som ett hot mot männen, då fler kvinnor på höga positioner de facto 

innebär färre män. I syfte att ha goda relationer med sina kollegor och värna om sitt eget jobb 

kanske de uttrycker sig vagt i laddade frågor. Ett tredje tolkningsalternativ skulle kunna vara 

att kvinnorna känner sig obekväma i att säga att kön går före kompetens vid rekrytering, 

vilket kvotering krasst kan tolkas innebära. En ledare som resonerar så kan uppfattas som 

inkompetent och som inte prioriterar det viktiga. För att undvika det uttrycker de sig kanske 

därför lite luddigt i frågan och tar inte tydlig ställning.  Kvinnorna ger i övrigt intrycket av att 

det är viktigt att ha en åsikt och att vara tydlig med den.  

”Ingen kan gå från ett möte utan att veta vad Lena Olving tycker.” Affärsvärlden om Lena Olving21 

”Saabfolket sägs vara ytterst medvetna om vem som bestämmer.” Affärsvärlden om Lena Olving22 

”... sägs visserligen vissa av cheferna muttra tyst men alla gör ändå som Olving säger.” 
Affärsvärlden om Lena Olving23 

”Viktigaste egenskapen hos en ledare är att vara tydlig, anser hon.” DI om Petra Einarsson24 

                                                 
21

 http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article2557676.ece.  [Accessed 2013-03-20]. 
22

 Ibid. 
23

 Ibid. 
24

 http://www.di.se/artiklar/2013/3/5/hon-ar-maktigast-i-svenskt-naringsliv/.  [Accessed 2013-03-20]. 
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Det förefaller som att den ena kvinnan framställs och framställer sig själv som relativt 

dominant och som någon som tar plats. Det tolkas som att hon är mycket övertygande i sitt 

sätt att vara och nästan tvingar på människor sina åsikter, något som skulle kunna vara ett 

uttryck för en självverifikationsprocess (Stryker & Burke, 2000). Genom sitt övertygande sätt 

försöker hon förändra andra människors åsikter, och på så sätt även situationen, så att den 

bättre matchar hennes värderingar och utvecklas som hon vill. Enligt utsagorna lyckas hon 

också oftast med detta, något som verifierar hennes ledarskapsidentitet och resulterar i 

positiva känslor (Stets & Burke, 2000). Det i sin tur antas motivera henne att fortsätta bete sig 

på ett sådant sätt. Det är emellertid viktigt att ta i beaktning att utsagorna i dessa fall inte är 

uttryckta av kvinnorna själva. Värderingarna är således tillskrivna kvinnorna utav 

journalisten. Frågan är hur sanningsenlig tillskrivningen är och om journalisten kryddat sina 

beskrivningar för att förtydliga sina poänger. De tre första utsagorna tolkas som något 

kryddade eftersom de är så extrema och entydiga. ”Ingen” kan gå ifrån ett möte utan att veta 

vad kvinnan tycker, de är ”ytterst” medvetna om vem som bestämmer och ”alla” gör som 

kvinnan säger. Det är inte trovärdigt med påståenden som drar alla över en kam och utesluter 

alla individuella olikheter. Tydligt är ändå att kvinnan är dominant och bestämd med vad hon 

tycker. De övriga kvinnorna framställs inte som lika dominanta, även om de förespråkar 

tydligheten, vilket det sista uttalandet ger exempel på. Flera av kvinnorna har även åsikter om 

hur man bäst driver ett företag, i synnerhet de företag som de arbetar för.  

”Hela försvarsindustrin ligger efter när det gäller effektiviteten” Lena Olving25 

”Om vi fortsätter att utveckla verksamheten, levererar värde och gör det vi är bra på då 

kommer vi att få bra ägare." Petra Einarsson26 

”Makro är en viktig pusselbit. Men viktigast är ändå förmågan att investera i rätt bolag, få 

en god lönsamhet och sedan sälja dem till rätt pris.” Susanna Campbell27 

Effektivitet, utveckling, försäljning och lönsamhet är viktiga bitar i konsten att driva ett 

företag, typsikt ekonomiska termer. Trots att de har olika akademisk bakgrund är de alla 

präglade av ett ekonomiskt tänk, något som de uttrycker som självklarheter. Ökar de 

”effektiviteten”, ”levererar värde” och får en ”god lönsamhet” kommer det att gå bra.  

Framträdande värderingar som tycks utgöra del av den kvinnliga ledarskapsidentiteten och 

som vi tar med oss är att mångfald och jämställdhetsfrågan är viktig, men att man uttrycker 

sig vagt om kvotering. Det är i övrigt viktigt att ha klara värderingar, liksom att vara tydlig 

med dem. Slutligen präglas ledarskapsidentiteten av ett ekonomiskt tänk där man värderar 

traditionella ekonomiska aktiviteter som att öka effektiviteten, att utveckla verksamheten och 

att sträva efter god lönsamhet.  

4.2 Egenskaper 

Egenskaper och karaktärsdrag i intervjuerna kännetecknas framförallt av ord som direkt 

beskriver personlighet som till exempel ”ödmjuk” eller ”resultatinriktad”. Genom att tolka 

uttalanden som ”jag fokuserar väldigt mycket på” till egenskapen fokuserad kan ytterligare 

egenskaper tolkas i intervjutexterna. Även ur sammanhang som ”viktigt att våga vara sig 

själv” tolkas egenskapen god självkänsla.  

                                                 
25

 http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article2557676.ece.  [Accessed 2013-03-20]. 
26

 http://www.va.se/ledarskap/va-kvinna/hon-ar-naringslivets-maktigaste-kvinna-2013-482115.  [Accessed 2013-

03-20]. 
27

 http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article3408513.ece.  [Accessed 2013-03-20]. 
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Direkta beskrivningar av egenskaper som återkommer i flera intervjuer är ”tydlig”, 

”resultatinriktad”, ”ambitiös”, ”rak”, ”öppen” och ”driven”. Att kunna se och ta tillvara 

möjligheter genom en drivande personlighet innebär att äga så kallade 

identitetsentreprenörsegenskaper (Cicero, Pierro & van Knippenberg, 2010). Att kunna 

utnyttja dessa entreprenörsegenskaper sägs vara extra värdefullt i dagens osäkra 

organisationer. Osäkerhet i organisationer kan i intervjuerna bland annat kopplas till 

personalneddragningar och andra krissituationer som ledare måste hantera. Genom 

entreprenörsegenskaper kan ledare bättre mobilisera och påverka anhängare att se sin bild av 

situationen (Cicero, Pierro & van Knippenberg, 2010) och kvinnorna kan därmed antas vara 

måna om att få med sina medarbetare på tåget trots negativa situationer.  

Även ”ödmjuk” är en egenskap som nämns vid flera tillfällen i intervjuerna, framförallt 

genom att kvinnorna beskrivs av andra, antingen medarbetare eller i några fall vänner. 

Egenskaper som ”professionell”, ”duktig”, ”hög integritet” och ”kontrollerad” är exempel 

på mer personliga beskrivningar som ges av en av de fyra kvinnorna. En person med dessa 

egenskaper verkar man inte komma alltför nära inpå livet och framstår därför också som mer 

sluten till sin karaktär. En annan av kvinnorna får beskrivningar som  

”färgstark”, ”kompromisslös”, ”hård”, ”orädd” och ”påstridig”, men även som 

”omtänksam” i vissa sammanhang. Affärsvärlden om Lena Olving
28

 

Att vara färgstark, kompromisslös och påstridig i kombination med de egenskaperna som 

kvinnorna gemensamt beskrivs med, som tydlig, resultatinriktad, rak och så vidare, ger en bild 

av att kvinnan i fråga framförallt inte är konflikträdd. Hon har heller inte svårt att säga vad 

hon tycker, men uppfattas kanske därför också som lite okänslig och burdus. ”Ärlig”, ”tuff”, 

”beslutsför” i kombination med ”lojal” är de personliga egenskaper som beskrivs i direkta 

egenskapstermer när det gäller den sista karaktärsbild som uttolkats i intervjuerna.  

Några av de frekventa och mer framträdande uttalanden som tolkats som 

egenskapsbeskrivningar är bland annat att man ”fokuserar”, ”arbetar hårt” och ”visar 

värdighet och respekt”. Dessa beskrivningar kan översättas till egenskaper som fokuserad, 

ambitiös och respektfull. Andra beskrivningar som mer rakt kan översättas till egenskaper är 

”brinner för”, ”enorm arbetskapacitet”, ”bra på att delegera” och ”våga vara sig själv”. 

Egenskaper dessa beskrivningar kan översättas till är engagerad, drivande, delegerande och 

självsäker, och är mer spridda mellan de olika kvinnorna och inte lika frekvent återkommande 

som de uttalanden som nämndes i början av kategorin. Citat som  

”syns, hörs, pratar mycket och gärna” Affärsvärlden om Lena Olving
29

 

kan tolkas som att vara extrovert och att ”peka med hela handen” kan tolkas som att vara 

bestämd. Att ha ”ett förtroendefullt sätt” tolkas som att vara förtroendeingivande och 

”levererar” kan översättas till att vara resultatinriktad. 

När det gäller tolkningar av hela sekvenser i texterna som kan kopplas till beskrivningar av 

egenskaper har bland annat ”aldrig satt upp några mål utan försökt göra ett bra jobb” tolkats 

som blygsamhet ihop med att man ”vill helst inte lyfta fram sin egen person”. Att känsliga 

personalärenden ”måste ske med tydlig respekt” har uttalats i flera av intervjuerna om än inte 

i exakt samma formulering och tolkas också som egenskapen respektfull. Ett annat citat som 
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 http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article2557676.ece.  [Accessed 2013-03-20]. 
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 Ibid. 
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står ut är att en kvinna ”svär, busvisslar och pekar med hela handen”, vilket kan innebära 

egenskaper som att vara brötig och utlevande.  Ett par andra stycken som valts ut i 

intervjuerna är ”då jobbar Susanna Campbell vidare fram till elva-tolv på kvällen” och tolkas 

som att vara flitig eller hårt arbetande, vilket även nämnts i andra sammanhang. Att ”kunna 

åskådliggöra hur målet ser ut” och ”vad vi ska göra för att nå dit” ses som att vara 

visualiserande och pedagogisk, men även som tydlig. 

Egenskaper som är del i formandet av en identitet är inte något som egentligen ägs av 

individen. Hur egenskaper uppfattas påverkas också av samspel med andra människor och 

deras tolkningar (Alvesson & Willmott, 2002). Uttalanden i intervjuerna som att vara 

”lyssnande, tydlig, orädd, kravställande och transparent”, ”att du är tydlig, att du har 

förmågan att sätta mål och peka ut vart ni ska.” och ”att du är resultatinriktad, driven och 

kan samla ditt team” representerar inte i första hand egenskaper beskrivna hos de intervjuade 

kvinnorna, utan egenskaper som de själva anser viktiga för en bra ledare. Eftersom jaget 

avspeglas i en individs uppfattning av ett sammanhang (Alvesson & Willmott, 2002) kan det 

antas att detta också är egenskaper kvinnorna själva har för avsikt att avspegla i sin identitet. 

Att det är  

”viktigt att vara i en miljö där det finns bra grundvärderingar” och där man ”inte 

ifrågasätter folks lojalitet eller ambitioner” och ”att man själv kan stå för värderingar” 
Susanna Campbell30 

handlar i mångt och mycket om integritet och ärlighet inför sig själv och andra. I uttalandet 

”anser att flexibilitet är ett nyckelord” kan det också uttolkas att detta är en viktig egenskap 

för denna kvinnliga ledare. 

Egenskaper känns avgörande för den personliga beskrivningen av de kvinnliga ledarna i 

intervjuerna. Ord som återkommande beskriver kvinnornas egenskaper är bland annat tydlig, 

resultatinriktad, ambitiös, rak och driven. Det talas också vid ett flertal tillfällen om att 

kvinnorna fokuserar och att de arbetar hårt. Något som kvinnorna framhåller som viktigt är att 

visa värdighet och respekt, när det gäller att hantera känsliga personalsituationer och liknande. 

Exempelvis professionell, kontrollerad och har hög integritet är egenskaper som enbart 

tillskrivs en av kvinnorna vilket uppvisar en mer sluten, och kanske till och med anonym, bild 

av hennes personlighet. Att vara färgstark, kompromisslös och påstridig är egenskaper som 

beskrivs hos en annan av kvinnorna och som därmed framstår som att inte vara konflikträdd, 

men inte heller ha svårt att säga vad hon tycker.  

4.3 Grupptillhörighet 

Grupptillhörighet härleddes i intervjuerna framförallt till meningar som inkluderade 

pronomen som ”vi”, ”ni” och ”vår”. Det är tydligt att kvinnorna identifierar sig med ett 

flertal olika grupper, där företaget är den mest framträdande. 

”Men jag är väldigt stolt över att jobba på Ratos, där vi är öppna och till 100 procent kan stå 

för det vi gör. Vi är börsnoterade och Ratos är ett varumärke som vi är väldigt rädda om. 

Därför är det viktigt att vi tydligt håller oss på rätt sida gränsen.” Susanna Campbell31 

”Hon besvarar fler frågor med "vi i Sandvik", än jag.” DI om Petra Einarsson32 
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"Det är inte så att jag sitter och oroar mig för att vi ska säljas. Om vi fortsätter att utveckla 

verksamheten, levererar värde och gör det vi är bra på då kommer vi att få bra ägare.” 
Petra Einarsson33 

De tre exemplen är typiska och visar hur kvinnorna ser sig själva som representanter för 

företaget och talar om det som om de själva var företaget. Det är även något som journalisten 

i det andra uttalandet påpekar explicit om en av kvinnorna.  

En annan grupp som kvinnorna visar en tydlig koppling till och nämner ett flertal gånger är 

”teamet”. Teamet tolkas som den grupp medarbetare kvinnorna är chef för, det vill säga 

avdelningen. Också i dessa exempel talar kvinnorna för gruppen, vilket tolkas som 

grupptillhörighet och bevis för identifikation med just den gruppen.  

”En av de viktigaste uppgifterna som ledare är att svara på frågan vart vi är på väg. Att 

kunna åskådliggöra hur målet ser ut och vad vi ska göra för att nå dit.” Petra Einarsson34 

”Vi har en väldigt kvalificerad organisation och det är ett teamwork.” Susanna Campbell35 

”Att du är tydlig, att du har förmågan att sätta mål och peka ut vart ni ska”. Malin Frenning36 

I det första uttalandet uttrycks grupptillhörigheten med teamet som en av de viktigaste för 

ledare. Det är ledarens uppgift att styra gruppen åt rätt håll samt att upprätthålla en plan för 

hur gruppen ska kunna nå dit tillsammans. Ur detta perspektiv blir det därför grupptillhörighet 

med teamet en förutsättning för att målen ska kunna nås, eftersom arbetet är ett ”teamwork”, 

som det andra uttalandet låter påskina.  

Alvesson och Willmott (2002) hävdar att det blir allt vanligare bland chefer att försöka reglera 

de anställdas självbild och identifiering i syfte att få och underhålla deras engagemang för 

företaget. Det är främst genom att försöka skapa ett ”vi” som detta görs, något som det har 

konstaterats att kvinnorna gör i stor utsträckning både när de talar om företaget och 

avdelningen. Det pekar mot att kvinnorna därmed jobbar relativt aktivt med att hålla ihop dels 

företaget, men även avdelningen. Det är även något som uttrycks bokstavligen i en av 

intervjuerna. 

”Många förstår att hon måste vara hård för att få ihop bolaget till ett.”  

Affärsvärlden om Lena Olving37 

Ur ett ledarperspektiv och som representant för företaget bedöms gruppidentifieringen med 

företaget och avdelningen, samt strävan efter de anställdas identifiering med samma grupp, 

som något positivt, eftersom det gynnar organisationen när de anställda identifierar sig med 

den (Dukerich, Golden & Shortell, 2002). Kvinnornas ledarskapsidentitet kan därför liknas 

lite med en förälders. En förälder ser ofta på familjen ur ett helhetsperspektiv och ser 

huvudsakligen till familjens bästa. En förälder vill också hålla ihop sin familj och att alla 

familjens medlemmar ska identifiera sig med den och handla för familjens bästa. Ett sätt att 

åstadkomma det är att lära sina barn att leva på det sätt som föräldern bedömer som bra. På ett 
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liknande sätt tolkas kvinnornas relation till både företaget och avdelningen. De försöker hålla 

ihop grupperna genom att påverka medlemmarna och de vill lära sina medarbetare vilka mål 

de ska sträva efter genom att vara tydliga. Uttalandena kan även studeras utifrån de anställdas 

perspektiv som ett försök att utöva makt (Hogg, 2001). Makt beskrivs som tvångsåtgärder 

(Hogg, 2001), något som kan tänkas framkalla negativa känslor och därmed betraktas som 

något dåligt. Dock tolkas utsagorna ha en ärlig andemening, där dolda maktförsök känns 

långsökta. Kvinnorna bedöms därför vara genuint intresserade av gruppens välmående och 

sammanhållning, särskilt som de identifierar sig så starkt till den själva och därmed är en del 

av den. Därmed tolkas den kvinnliga ledarskapsidentiteten inte innefatta makt i en sådan 

negativ bemärkelse inom ramen för gruppidentifiering. 

Kvinnor är en tredje grupp som grupptillhörighet kan urskiljas i. Det är dock endast i samband 

med att jämställdhetsfrågan i näringslivet diskuteras, mer specifikt med avseende på 

könsfördelningen på högre ledarpositioner. 

”Jag tycker att det är viktigt att vi synliggör kvinnors kompetens och att det finns kvinnlig 

kompetens, för det gör det.” Malin Frenning38 

”Det vore synd med lagstiftning men samtidigt ser vi att det inte går åt rätt håll utan snarare 

tvärtom.” Malin Frenning39 

”Problemet är att vi har för få kvinnor i ledande, operativa befattningar, vilket 

styrelseposterna speglar. Den dagen vi har en mer jämn fördelning på ledande befattningar 

kommer detta med styrelsefrågan att lösa sig själv.” Susanna Campbell40 

”Vi” i dessa fall tycks spegla en uppfattning om att könsfördelningsfrågan är ett problem som 

hela samhället delar, men där kvinnorna har getts det övergripande ansvaret att lösa det. 

Kvinnor kan därmed tolkas som en grupp för vilken de intervjuade kvinnorna ser sig själva 

som talesmän för. Det tyder på en identifikation med kvinnor som grupp. Eftersom det endast 

är i samband med just det specifika ämnet som en sådan gruppidentifikation gör sig gällande 

finns det anledning att misstänka att just denna grupptillhörighet inte påverkar 

ledarskapsidentiteten lika starkt som de båda tidigare. Det kan tyckas uppseendeväckande 

eftersom det är just kvinnor som studeras och det kan anses rimligt att tro att de identifierar 

sig med sina likar. Så uttrycks det dock inte i detta fall. Samtidigt kan det dominerande antalet 

män i ledande positioner färga den kvinnliga ledarskapsidentiteten, då interaktionen med män 

och deras ledarskapsidentitet troligen påverkar kvinnornas ledarskapsidentitet. Även det 

faktum att alla de studerade kvinnorna arbetar på relativt mansdominerade arbetsplatser tyder 

på att män sannolikt påverkar utformningen av kvinnornas ledarskapsidentiteter. På vilket sätt 

män påverkar är svårt att urskilja, men att de gör det är högst troligt. Kanske är det också en 

förklaring till varför en identifiering med kvinnor som grupp inte tolkas utgöra någon större 

del i den kvinnliga ledarskapsidentiteten. Det är intressant, dock inte häpnadsväckande, att det 

är just jämställdhetsfrågan som kopplas samman med kvinnor, en så pass stor grupp, och inte 

med en mindre, närmare grupp som är lättare att identifiera sig med (Ruvolo, 2004). Det 

förklarar emellertid kanske varför kvinnorna tolkades som något ovilliga att representera 

frågan, en tanke som väcktes när kategorin känslor analyserades. Kvinnorna har kopplat 

frågan till en abstrakt och svåridentifierbar grupp som just därför inte påverkar 

ledarskapsidentiteten särskilt starkt.  
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I ett fall uttrycktes en grupptillhörighet till en grupp som kan tolkas som en profession, 

nämligen andra ledare.  

”Vi har ju förmånen att ständigt köra nya bilar och händer något med dem så står det en ny 

utanför när vi behöver den, sade hon till GP.” Affärsvärlden om Lena Olving41 

Det är förvånande att det endast är en utsaga som kan tolkas som kopplad till en identifiering 

med professionen, eftersom Walsh och Gordon (2008) påstod att det var en särskilt 

påverkande grupptillhörighet av jobbidentiteten. Då kvinnorna arbetar som chefer fanns en 

föreställning om att samhörigheten med andra chefer skulle uttryckas mer påtagligt och vara 

en större del av ledarskapsidentiteten. Det kan dock vara så att kvinnorna inte ser ledare som 

sin profession, utan snarare betraktar den som sin akademiska titel som till exempel 

civilekonom eller ingenjör. Sett ur det perspektivet tycks professionen som grupp utgöra en 

större del av ledarskapsidentiteten.  

”Min bror och jag hade tagit en massa dockor av daga för att se hur de såg ut inuti, så 

maskin var inte helt främmande.” Lena Olving42 

”… och jag hade bestämt mig för att jag ville arbeta i finansbranschen.” Susanna Campbell43 

”Vad som fick det att klicka för mig var delen om företagsvärdering kopplad till 

företagsanalys.” Susanna Campbell44 

Den första kvinnan beskriver hur saker hon gjorde redan som liten kan kopplas samman med 

den profession hon identifierar sig med idag. Det tyder på en relativt stark identifikation med 

just den gruppen eftersom hon projicerar dess prototyper på sitt beteende som liten, en tid då 

det omöjligt skulle kunna vara ett uttryck för identifikation med den gruppen. Ändå vill hon 

bevisa att hon är värdig sitt medlemskap, något hon alltså hävdar att hon var redan som liten 

flicka. Prototypen i fråga som beskrivs tolkas vara nyfikenhet eller en drivkraft att ta reda på 

hur saker och ting fungerar. Genom att ta i sär och studera saker kan en sådan kunskap 

erhållas. Utifrån ett ledarperspektiv skulle det kunna innebära att hon inte är rädd för 

konflikter utan söker upp dess kärnpunkt för att förstå den och kunna lösa den. Den andra 

kvinnan ger uttryck för att identifiera sig nästan ännu starkare med sin profession, för vilken 

hon känner att hon ”klickar” med. Hon beskriver att det är framförallt de analytiska inslagen 

som hon lockas av, mer specifikt med avseende på företagsanalys och företagsvärdering. 

Denna profession tycks hon ha känt identifikation med relativt tidigt, eftersom hon bestämde 

sig för det innan hon blev en självklar medlem i gruppen. Samma kvinna uttrycker också att 

arbetet är en viktig del av henne i förhållande till andra grupper, såsom familjen.  

”Jag har tyvärr sett att kvinnor hoppar av karriären på ett eller annat sätt. Man går in i en 

fas i livet som är lite tuffare när man skaffar barn. Det blir svårare med prioriteringar och 

att få ihop livet. Men min erfarenhet är att den fasen går över. Jag såg att många av mina 

gamla Handelsväninnor inte orkade igenom den fasen och att hålla i karriären. Så mitt råd 

skulle möjlige vara – försök att orka – för det blir lättare på andra sidan.” Susanna Campbell45 
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Uttalandet är kvinnans svar på vilket hennes bästa råd är till kvinnor som står inför yrkeslivet. 

Det som tyder på att arbetet och karriären är så viktig är att andemeningen tycks vara att det 

inte spelar någon roll hur jobbigt det är att skaffa barn och vara hög chef samtidigt, det är inte 

heroiskt att lämna karriären för sina barn. Även om du slits mellan två viktiga saker, familjen 

och karriären, är det inte okej att välja bort karriären, vilket ”tyvärr” många kvinnor gör idag. 

För denna kvinna tycks därmed familjetillhörigheten prägla ledarskapsidentiteten mindre än 

tillhörigheten med arbetet och professionen. Det är även intressant att notera att kvinnan tycks 

ta för givet att man som kvinna vill skaffa barn. Hon säger inte om man skaffar barn, utan 

”när”. Det väcker en tanke om det kan vara så att hon upplever barn-frågan som ett tvång i 

dagens samhälle och man kan undra om hon verkligen ville ha barn själv. Samtidigt kan 

uttalandet tolkas som provocerande. Det är inte allmänt accepterat att värdera barn och familj 

på det sättet som hon gör som kvinna. Det förväntas att kvinnor den dagen de får barn sätter 

dem och familjen i första rummet och sig själva och sina karriärer i andra hand. Det har inte 

denna kvinna gjort, något som hon tycks uppleva har gynnat henne i längden, speciellt med 

avseende på sin karriär. Å andra sidan är det viktigt att ha i åtanke att utsagan är ett svar riktat 

till just kvinnor, och då de flesta kvinnor faktiskt vill ha barn är det egentligen inte så konstigt 

att hon tar för givet att kvinnor vill ha barn. Den kvinnliga ledarskapsidentiteten rymmer hur 

som helst familj och barn, dock på ett mindre traditionellt vis. 

Sammanfattningsvis präglar grupptillhörighetskategorin ledarskapsidentiteten starkt och på 

många sätt. De mest framträdande grupperna som kvinnorna identifierar sig med är 

organisationen, avdelningen och professionen, men även identifikation med grupperna 

kvinnor och familj har skönjts. Den kvinnliga ledarskapsidentiteten har liknats vid en 

föräldraroll som vill hålla ihop sin grupp och få alla att handla för gruppens bästa. Det står 

också klart att män och deras ledarskapsidentitet påverkar kvinnornas ledarskapsidentitet. På 

vilket sätt är dock oklart, mer än att de tycks påverka kvinnorna mer än gruppen kvinnor. Den 

kvinnliga ledarskapsidentiteten tycks även innehålla en drivkraft att ta reda på hur saker och 

ting fungerar, liksom en analytisk förmåga. Slutligen rymmer den kvinnliga 

ledarskapsidentiteten en mindre traditionell syn på familj och barn.  

4.4 Attityder 

Attityder i identitets- och ledarskapssammanhang nämns ofta tillsammans med känslor och 

beteenden och kategorierna känns tätt förknippade även i intervjutexterna. Attityder klargör 

hur man förhåller sig i olika frågor, vad det finns för synpunkter och vilken ståndpunkt som 

intas. I tolkningen av intervjuerna kan dessa ibland i princip bara vara en förlängning eller 

utökning av vad som tidigare tolkats som egenskaper genom att ta med är i sammanhanget 

som till exempel att det är viktigt ”att du är tydlig” när frågan ställts om någons bästa råd till 

den som vill bli chef. Attityder kan också tolkas tillsammans med känslor på liknande sätt. 

Slutligen kan attityder även vara tydligt uttalade åsikter om något som ”Jag tror generellt inte 

på kvotering”. 

En av kvinnorna ”hade inte kunna föreställa sig en första plats” när hon tillfrågas om vilken 

plats hon själv trodde på i årets mäktigaste kvinna i näringslivet. Två kvinnor uttalar att ”jag 

hade aldrig lyckats med något ensam” och ”Vi har en väldigt kvalificerad organisation och 

det är ett teamwork”.  
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En kvinna säger också som kommentar till utnämningen ”Saab-tronföljare” att  

”Det får stå för dem. Jag fick ett nytt jobb 1 januari i år och fokuserar på att göra ett bra 

jobb. That´s it”. Lena Olving
46

 

Detta stärker den bild som understryker deras blygsamhet, att de inte vill framhäva sin egen 

person och framför allt att de inte är ute efter specifika positioner eller utmärkelser. 

Gruppmedlemskap skapar attityder, känslor och beteenden (Hogg & Williams, 2000) och 

kvinnornas gemensamma förhållningssätt enar dem därför som grupp i detta avseende. För att 

tillhöra gruppen mäktiga kvinnor i näringslivet verkar en blygsam attityd till sin framgång 

vara norm. Huruvida det är deras egna åsikter som avspeglas eller om det är vad kvinnorna 

förväntas tycka både om utmärkelsen och sin position är inget det går att uttala sig om. Bilden 

av kvinnorna, trots deras högt uppsatta positioner, blir mer sympatisk av blygsamheten i 

frågan om deras egen insats i förhållande till medarbetarna. Ledarskapsidentiteten påverkas 

troligen positivt av denna inställning, både av hur identiteten uppfattas av allmänheten och av 

medarbetare på kvinnornas företag. Kvinnornas ledarskap blir troligen mer framgångsrikt av 

en sympatisk identitetsbild. Den kan medverka både till att få teamet att på ett så 

verkningsfullt sätt som möjligt bidra till gemensamma mål (van Knippenberg et al., 2005), 

men även till att få fram känslan av att handlingar som ledaren förespråkar uppfattas som 

logiska i förhållande till gruppmedlemmars uppfattning av organisationen (Foreman & 

Whetten, 2002). 

Frågan om jämställdhet på VD-poster och i styrelser färgar starkt flera av intervjuerna 

eftersom de till stor del handlar om utnämningen som årets mäktigaste kvinna i näringslivet. 

När det gäller attityderna kring andelen kvinnliga ledare verkar samtliga intervjuade kvinnor 

tycka att det finns för få kvinnor på högre ledningsuppdrag. Det kan dock anas viss 

försiktighet i frågan och de ”tror generellt inte på kvotering”. Två av kvinnorna gör 

uttalanden som att det är ”viktigt att vi synliggör kvinnors kompetens”, att det är ”synd att ett 

sådant här pris ska behöva finnas, att vi inte har kommit längre” och ”Att det bara finns en 

handfull kvinnliga VD:ar bland börsens storföretag tycker hon är förvånande få”. Detta visar 

på att kvinnorna är missnöjda med andelen kvinnor i ledningsuppdrag, vilket gör dem till 

starka representanter för gruppen kvinnor.  Samtidigt säger kvinnorna också i princip i samma 

andetag till exempel 

”Kvotering löser inte grundproblemet som jag ser det” med förklaring att ”Grundproblemet 

är inte styrelserna, utan det handlar mer om hur det ser ut i bolagens operativa ledningar” 
Susanna Campbell47 

De tycker också att ”kvotering är för trubbigt”. Anledningen sägs vara att: 

”Problemet är att vi har för få kvinnor i ledande, operativa befattningar, vilket 

styrelseposterna speglar. Den dagen vi har en mer jämn fördelning på ledande befattningar 

kommer detta med styrelsefrågan att lösa sig själv.” Susanna Campbell48 

Inställningen till kvotering ger en bild av att kvinnorna hellre vill bli bedömda utifrån sitt 

ledarskap än utefter att vara kvinnor. De vill framstå som chefer i första hand, vilket troligen 

gör dem mer trovärdiga i sitt ledarskapsutövande, något som i sin tur påverkar 

ledarskapsidentiteten. 
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En av kvinnorna sticker dock ut hakan lite mer i frågan vilket kan ses i citaten  

”Att det inte går att hitta kompetenta kvinnor till toppjobben i svenskt näringsliv avfärdar om 

hon som rena undanflykter” och ”Att skylla på att de inte kan hitta en kvinnlig kandidat 

håller inte. Det gör mig faktiskt förbannad. De får väl leta bättre då.” Lena Olving49 

Denna kvinnliga chef visar sig vara den som arbetar inom det företag som längst och aktivast 

arbetat för att öka andelen kvinnliga chefer enligt vad som kan utläsas i intervjuerna. Detta 

kan vara en anledning till att hon med större lätthet kan och vågar uttrycka missnöje kring den 

låga andelen kvinnliga ledare i näringslivet. Hon vet av erfarenhet att det går att få fram 

kvinnliga kandidater och verkar anse att det är företagens ansvar och inget som lagar ska 

behöva reglera. Bilden av denna kvinna blir därmed tydligare och rakare, vilket också är 

något som kvinnorna själva återkommande trycker på att de tycker är viktigt inom ledarskap. 

Detta i sin tur kan troligen påverka anhängares identifiering med ledaren positivt, då det 

påverkas av återspeglingen i deras självuppfattning (van Knippenberg et al., 2005). En tydlig 

inställning gör det lättare att identifiera sig med ledaren och personifierade aspekter är en del 

av hur gruppen uppfattar ledarskapsidentiteten (van Knippenberg & Hogg, 2003). 

Det sista ämnet som kvinnorna uttalar sig i är kopplat till deras företag och bransch. De pratar 

positivt om företaget och dess utmärkande drag eller om affärspotentialen. En av dem gör 

detaljerade utläggningar om branschen och affärsrelaterade frågor  

”Det var en bra affär. Vi tror att bolaget hamnade hos en riktigt bra ägare som satsar på dem 

och vill växa dem vidare”, ”Men viktigast är ändå förmågan att investera i rätt bolag, få en 

god lönsamhet och sedan sälja dem till rätt pris”, ”Men i snitt tror jag absolut att vi ska 

kunna klara 20 procents avkastning” och lägger också in ”jag är väldigt stolt över att jobba 

på Ratos, där vi är öppna och till 100 procent kan stå för det vi gör.” Susanna Campbell50 

Självkategoriseringsprocessen drivs av ett behov att känna självaktning (Hogg, 2001) och 

detta skapas i sammanhanget av att identifiera sig med det man tror på hos företaget och 

branschen. För denna kvinna är det viktigt att framstå som kompetent inom sitt område och 

sin bransch och hennes ledarskap verkar till stor del utgöras av hennes affärssinne. I grupper 

som är mer inriktade på prestation av arbetsmoment antas en sådan chef ha bäst framgång och 

ledaren förväntas i och med detta också sänka solidaritet och sammanhållning i gruppen 

(Hogg, 2001). Denna inställning gör att den kvinnliga ledarens prototypikalitet främst 

förknippas med hennes kompetens, varför även bilden av företaget och branschen där hon 

arbetar framstår som att vara mest beroende av affärskompetens och inte av att ledaren skall 

kunna nå framgång genom att utveckla teamets självkänsla. Allteftersom man ökar sin 

identifiering med teamet, minskar eller försvinner sympatier för personligt ledarskap (Hogg et 

al., 2005). Teamet denna kvinna leder består troligen därför också av medlemmar med hög 

kompetens och självständighet.  

Den kvinnliga chef som haft minst fokus på sin bransch i intervjuerna säger i princip bara att 

”Bilbranschen är världens mest konkurrensutsatta” och journalisten skriver att hon 

”aviserade i höstas att det gick att spara mer”. Den kvinna som starkast anför anledningar till 

varför hon trivs på sitt företag säger bland annat  
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”jo, för att det är Sandvik, för att det är bättre kvalité men också för traditionen. Traditioner 

är viktiga." Petra Einarsson51 

 Ett uttalande som verkligen starkt understryker hennes inställning till företagets mentalitet är  

"Det är lite typiskt Sandvik. Har man identifierat en människa som har rätt kompetens och 

som verkligen brinner för sitt jobb, då vågar man satsa på henne eller honom”  

Petra Einarsson
52

 

och kommenterar sitt affärsområde enbart med orden ”Marginalen är ok, men den är inte 

tillräckligt bra än”. I dessa två sistnämnda kvinnors attityder kan utläsas att de är mer 

inriktade på att leda än på att ha högst kompetens inom affärsområdet. De verkar ha större 

organisationer att hantera, då de båda är verksamma inom industrin. I relation till anhängares 

identifiering och gruppens betydande identitet framträder ledarskapets resultat (van 

Knippenberg & Hogg, 2003). Ledare med stor prototypikalitet, det vill säga hur väl gruppen 

anser ledaren vara den mest typiska och bäst anpassade gruppmedlemmen för ledarrollen, 

antas kunna skapa gruppsolidaritet och god sammanhållning (Hogg, 2001). De båda 

kvinnornas inställning att ledarskapet i sig är viktigast påverkar därför i deras situationer rätt 

typ av målgrupp. Det kan antas att de nått sina goda resultat med hjälp av sina gruppers 

identifiering och vilja att följa dem som ledare.  

Till de tre övergripande områdena; inställning till utmärkelsen, åsikter om kvotering och 

kvinnornas bransch eller företag som tolkats inom kategorin, kan också tilläggas en samlad 

tolkning att samtliga har en inställning om att ”det viktigaste är att ha roligt på jobbet”. 

Ledare är människor som har inflytande även över gruppmedlemmars attityder, beteenden och 

framtida öden (Hogg, 2001) och ledarnas egna attityder i olika frågor påverkar gruppens 

uppfattning om ledarens prototypikalitet (van Knippenberg et al., 2005). Att kvinnorna vill 

förmedla inställningen om att ha roligt på jobbet syftar därför både till att få gruppmedlemmar 

med sig och till att skapa en positiv anda inom teamet de leder, vilket i sin tur påverkar den 

framgång som uppnås med ledarskapet (van Knippenberg et al., 2005).  

Kvinnorna vill alltså inte framhäva sin egen person och framför allt är de inte ute efter 

specifika positioner eller utmärkelser. De uttrycker missnöje med andelen kvinnor i 

ledningsuppdrag, vilket gör dem till representanter för gruppen kvinnor, men samtidigt säger 

kvinnorna också i samma sammanhang att de inte är för kvotering. Inställningen till kvotering 

ger en bild av att kvinnorna hellre vill bli bedömda utifrån sitt ledarskap än utefter att vara 

kvinnor. För en av kvinnorna är det viktigt att framstå som kompetent inom sitt område och 

sin bransch och hennes ledarskap verkar främst utgöras av hennes goda affärssinne. För två 

andra kvinnor kan utläsas att de är mer inriktade på att leda än på att ha högst kompetens 

inom verksamhetsområdet. Till detta kan också slutligen tilläggas en tolkning att samtliga av 

kvinnorna har inställningen att ”det viktigaste är att ha roligt på jobbet”. 

4.5 Förväntningar 

Förväntningar innebär krav och normer som kvinnorna upplever förväntas av dem när de 

antar rollen som ledare. Denna kategori är något mer splittrad än de tidigare. Kvinnorna är 

inte helt överens om vilka förväntningar som ligger på rollen som ledare och lyfter fram olika 
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saker. De talar dock alla om vad de uppfattar att man måste klara av, dels för att kunna nå den 

typen av post som de innehar, men även för att kunna bibehålla den. I sådana sammanhang 

nämns ofta olika egenskaper. Eftersom kvinnorna dock tolkas uttrycka dessa egenskaper som 

krav har bedömningen gjorts att det är intressant att studera egenskaperna också ur denna 

kategoris perspektiv, även om de vid en första anblick bara kan tyckas passa in under 

kategorin egenskaper. Ur ett annat perspektiv kan förväntningar betraktas som ett uttryck för 

grupptillhörighet, eftersom det är krav som måste uppfyllas för att kvinnorna ska kunna bli del 

i, och behålla sin roll i, en viss grupp (Stryker, 2007), i detta fall företaget, avdelningen och 

professionen. Det är tydligt att kvinnorna upplever att det inte är någon lätt sak att nå högre 

ledarpositioner och att det kräver en ambitiös person som lägger ner mycket tid på arbetet.  

”... det är klart att det innebär massor av hårt arbete att nå den typen av post.”  

Susanna Campbell53 

”Man kommer inte undan timmarna, för man måste faktiskt sitta med arbetet.”  
Susanna Campbell54 

Det tolkas som att kvinnorna upplever en press på hur många ”timmar” de som ledare 

förväntas arbeta, liksom hur ”hårt” de arbetar. För ledarskapsidentiteten väntas sådana 

upplevda förväntningar få betydelse för hur man beter sig på arbetsplatsen och prioriterar 

mellan övriga åtaganden i livet. Förmodligen kommer kvinnorna försöka uttrycka ett 

engagemang för sina arbetsuppgifter i syfte att försöka leva upp till kraven och bevisa att de 

arbetar hårt. Troligen kommer de även arbeta en hel del övertid eftersom det tolkas vara en 

del av att ”arbeta hårt”. Fokuseringen på ”timmar” ger också indikationer på att kvinnorna 

är mycket tidsmedvetna. De har säkerligen bra koll på hur lång tid saker och ting tar och har 

kanske till och med utvecklat en tidskänslighet för hur lång tid saker och ting får ta. Det andra 

uttalandet indikerar att arbetet måste prioriteras högt. I många situationer innebär det säkert 

att kvinnorna måste välja bort andra saker i livet och att den kvinnliga ledarskapsidentiteten är 

en identitet som antas många timmar på dygnet. De är med hög sannolikhet lediga mindre än 

en normal arbetare som jobbar 40 timmar i veckan.  

Vidare tycks det vara mycket viktigt, eller rent av avgörande, att ha rätt erfarenheter för att 

kunna nå högre ledarpositioner såsom VD eller styrelseledamot. Uttalanden tyder på att man 

måste klara av att ta ett stort ansvar, både med avseende på personal och på ekonomi, men 

framförallt gällande företagets ”affärer”. 

”Då tillträdde Einarsson som produktområdeschef. Något som hon menar är ett direkt 

avgörande steg i karriären. För även om hon tidigare varit chef för många medarbetare var 

skillnaden att bli ansvarig på affärssidan radikal.” GP om Petra Einarsson55 

”Däremot är det ofta så att man har som krav att en styrelseledamot ska ha varit VD eller 

tung affärsområdeschef.” Susanna Campbell56 
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Återigen ges en antydan om att ett ekonomiskt tänk utgör en del av ledarskapsidentiteten, likt 

resonemangen om kategorin värderingar insinuerade. I detta fall uttrycks det dock i form av 

upplevda förväntningar på dem, något som ställer krav på erfarenhet av ekonomiskt ansvar. 

Ledarskapsidentiteten kan förväntas präglas av detta genom att ekonomisk utbildning 

värderas högt, liksom att den driver kvinnorna att söka sig till positioner som ger dem 

ekonomisk erfarenhet, speciellt med avseende på ”affärsområdet”.   

En av kvinnorna påpekar att hon befinner sig i ”männens värld”, något som tolkas som ett 

uttryck för upplevda krav hon känner att hon måste följa, likt spelregler. Det är emellertid inte 

helt klart vad det egentligen innebär att vara i ”männens värld”, mer än att det medför 

särskilda förutsättningar.  

”Jag har levt hela mitt vuxna liv i männens värld. Jag förhållit mig till det som om jag skulle 

ha flyttat till Frankrike.” Lena Olving57 

Genom att sätta uttrycket ”männens värld” i förhållande till hur det skulle vara att flytta till 

ett annat land ges intrycket av att det är omfattande förutsättningar det handlar om. Språk, 

kultur, beteende och så vidare är del av ett annat land. Det antyder att kvinnan upplever att 

hon inte skulle duga om hon varit sig själv och att hon gjort saker och ting annorlunda om hon 

fått bestämma. Hon förväntas således vara anpassningsbar och kunna smälta in, förmågor som 

därför tolkas vara del av ledarskapsidentiteten. Det är dock ingen av de andra kvinnorna som 

ger uttryck för att de upplever särskilda krav på grund av att de är kvinnor. Snarare påstår de 

till och med att det är tvärt om.  

”... det är inte svårare för att man är kvinna.” Petra Einarsson58 

Detta uttalande står i konstrast till ovanstående och vid en första anblick tolkas det tvärtom att 

kvinnan känner att hon duger som hon är och inte måste förändra sig. Det skulle emellertid 

kunna vara ett dolt uttryck för precis samma sak som kvinnan ovan uttrycker. Det enda hon 

säger är att det inte är ”svårare” att vara kvinna än man, men det innebär egentligen inte att 

hon inte anpassar sig efter dem och söker smälta in. Ser man till den kontext kvinnan gör 

uttalandet i inser man att hon talar om företaget hon arbetar för, mer än sig själv. Hon 

beskriver den miljö företaget har och hur det är att arbeta där på ett relativt generellt plan. Det 

är intressant att notera att hon i samband med att beskriva företaget själv väljer att dra in 

jämställdhetsfrågan. Ur ett perspektiv kan det tolkas som att hon förväntar sig att människor 

antar att det borde vara svårare att arbeta som kvinna än man i en sådan miljö som hon gör, 

och därför vill försvara sitt företag. Utifrån synvinkeln att intervjun ställs i samband med 

utmärkelsen, något som osökt drar uppmärksamheten till jämställdhet, är det troligt att så är 

fallet. Lojalitet kan därmed tolkas vara en del av den kvinnliga ledarskapsidentiteten.   

Något som två av kvinnorna nämner är att man som ledare måste ha ett grupptänk. Gruppen är 

väldigt viktigt, en norm som kvinnorna tycks ta för självklar. En av dem ser det till och med 

som en grundförutsättning, utan tvekan något som måste uppfyllas för att kunna nå en hög 

position som ledare. 

”... grundförutsättningarna är att du är resultatinriktad, driven och kan samla ditt team runt 

omkring dig.” Malin Frenning59 
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"Att säga att det skulle vara chefen, assistenten eller mannen som är avgörande, det är att 

bagatellisera. Då blir man ju själv med ens väldigt viktig och det handlar ju inte om mig 

utan om teamet. Jag hade aldrig lyckats med något ensam." Petra Einarsson60 

Kvinnorna identifierar sig alltså inte bara med teamet och avdelningen, de upplever det även 

som något som det förväntas av dem att värdesätta. Liknande antydningar har diskussioner i 

andra kategorier gett, och det är troligt att de olika kategorierna påverkar varandra internt. 

Sådana förväntningar måste påverka ledarskapsidentiteten och det tolkas som att kvinnorna 

kommer prioritera denna grupps välmående framför andra, speciellt i frågor som uppstår inom 

företaget. Det kan också innebära att kvinnorna inte tar äran för arbete. Med andra ord innebär 

den kvinnliga ledarskapsidentiteten ödmjukhet. Troligt är också att de värnar om sina 

medarbetares individuella välmående och har ett uppmuntrande sätt gentemot dem.   

I svåra situationer, som till exempel när anställda måste sägas upp, förväntas också ett särskilt 

beteende. Ärlighet och respekt uttrycks specifikt var en del av ledarskapsidentiteten i sådana 

situationer. 

”I sådana här situationer måste en chef vara ärlig och berätta att så här många 

 måste lämna och varför det sker. Det måste ske med tydlig respekt för de som måste sluta.” 

Petra Einarsson61 

En av kvinnorna tycks även uppleva att jobbet som ledare ställer krav på en förmåga att kunna 

fatta svåra beslut, något som kan vara ”tufft”. Det tolkas som att man som ledare inte alltid 

kan göra vad man känner för, utan ibland måste fatta beslut som inte endast ger positiva 

känslor. Ur en synvinkel skulle det kunna innebära att det krävs en långsiktighet, och att vissa 

beslut inte alltid är det bästa sett ur ett kortare perspektiv, vilket skulle vara en anledning till 

att det upplevs som ”tufft”. Ledarskapsidentiteten präglas därmed också av en fallenhet att 

kunna se helheten. 

”Det är tuffa frågor, en strikt agenda och en väldigt beslutsför miljö.” Petra Einarsson62 

”... måste man vara tuff och beslutsför.” Petra Einarsson63 

En av de andra kvinnorna ger liknande indikationer, men fokuserar på vikten av att få igenom 

beslut och hur hon upplever att hon måste bete sig för att besluten ska kunna få 

genomslagskraft. Uttalandena insinuerar att beslutsfattandet bör gå relativt snabbt och att det 

ofta är avgörande att kunna diktera sina medarbetare.  

”Nu bestämmer jag att vi gör på det här sättet och är det någon synpunkt på det så får ni 

redovisa den här inför alla.” Lena Olving64 

”På Saab har Lena Olving känt sig tvungen att peka med hela handen.” 
 Affärsvärlden om Lena Olving65 
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Det finns således ett flertal krav som kvinnorna upplever att de förväntas uppfylla som ledare, 

varför det tolkas som att kvinnorna har en stark koppling till ledarskapsidentiteten (Stryker, 

2007). Det innebär att ledarskapsidentiteten placeras högt upp i respektive kvinnas 

identitetshierarki (Stryker & Burke, 2000), vilket ökar sannolikheten att kvinnorna kommer 

bete sig i enighet med, och oftare anta, rollen som ledare. Det gäller även i situationer när 

kvinnorna egentligen inte behöver anta sin ledarskapsidentitet som till exempel i hemmet. 

Liknande indikationer kunde ses när kvinnornas identifikation till olika grupper studerades, då 

de starkt uttryckte en tillhörighet med företaget och avdelningen. Det innebär att kvinnorna 

sannolikt stödjer företaget även på fritiden och nämner företaget när de ska beskriva sig själva 

för andra (Ruvolo, 2004), vilket alltså resonemanget kring förväntningarna också pekar på. De 

många förväntningarna kvinnorna upplever ligger på rollen som ledare tyder även på att de 

betraktar ledarskapsidentiteten som en social identitet eftersom de uttrycks som generella 

påståenden som snarare gäller för alla ledare och inte bara för dem personligen (Hogg, Terry 

& White, 1995). Ledare är därför en inne-grupp som kvinnorna identifierar sig med (Fielding 

& Hogg, 1997). Det är dock ingen grupp som det framkom att kvinnorna identifierar sig starkt 

med när kategorin grupptillhörighet analyserades.  

För att sammanfatta uttrycktes en hel del förväntningar som tolkas påverka den kvinnliga 

ledarskapsidentiteten. Dels tolkas att ett engagemang för arbetsuppgifter och teamet utgör 

delar, liksom en tidskänslighet för hur lång tid saker och ting bör och får ta. Det ekonomiska 

tänket gör sig återigen gällande, dock mer i form av ekonomisk utbildning och som ett 

sökande efter ekonomiskt ansvar i syfte att erhålla rätt erfarenhet. Att vara anpassningsbar, 

kunna smälta in och vara lojal är andra delar av ledarskapsidentiteten, och likaså ödmjukhet 

och att bry sig om sina medarbetare. Slutligen tolkas även en helhetssyn prägla 

ledarskapsidentiteten.  

4.6 Motivationer  

Beskrivningar av vad som driver personer att göra eller bete sig på olika sätt, eller som 

påverkar olika val tolkas som motivationer. Motivation kan både vara av personlig art och ha 

som syfte att garantera gruppmedlemskap när det gäller ledarskap. 

Flera av kvinnorna som utnämnts till årets mäktigaste i näringslivet motiveras främst av ”att 

man känner att man kan påverka” och av att ”ha roligt på jobbet”. Detta beskriver vad som 

är en viktig motivation till att jobba sig upp till höga positioner i arbetslivet. Dels att kunna 

påverka är en motivation, men också att kunna påverka mycket och högt upp i organisationen, 

kan tokas mellan raderna. Att få vara med och bestämma, på riktigt, och att ta beslut som 

påverkar en hel organisation – det är en av de största motivationerna för de kvinnliga ledarna 

att inta sina aktuella positioner. Detta borde påverka ledarskapsidentiteten att innehålla en 

relativt stor portion inflytande. Det som återkommer allra mest i vad som motiverar kvinnorna 

är dock att ha roligt på jobbet. Uttalandet kan förknippas både med vad som driver dem 

personligen och med vad de anser vara viktigt rent allmänt när det gäller karriärer.  

Minst två av kvinnorna uttrycker också klart att de ”tycker om responsen man får när man 

märker att individerna växer” vilket refererar till medarbetarna, och att det är viktigt att 

”göra ett bra jobb”. Även om motivationen är att se medarbetare växa med sina uppgifter 

handlar det troligen fortfarande främst om en personlig motivation, något som stärker det 

egna jaget. Att nå social acceptans och att få innefattas i betydelsefulla grupper antas motivera 
människor att säkerställa och upprätthålla sina identiteter (Blanton & Christie, 2003). Ledare 

motiveras också de av grupptillhörighet. Även om kvinnorna framförallt är måna om att 

framstå som den mest prototypiska gruppmedlemmen för att upprätthålla sin ledarposition är 
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det fortfarande viktigt för dem som individer att få vara del i en viktig grupp. När kvinnorna 

ser medarbetarna växa är det ett bevis på att de klarat av att stärka gruppen, vilket bör 

säkerställa deras acceptans inom den genom att de levt upp till förväntningarna som ledare. 

Att göra ett bra jobb däremot kan både ses som något som motiverar genom personlig 

tillfredsställelse, men också som något som stimulerar medarbetare att tillhöra gruppen och i 

förlängningen att vilja ha kvar ledaren som ledare (van Knippenberg & Hogg, 2003). Den 

personliga tillfredsställelsen är alltså en del av motivationen i ett väl utfört arbete. Att visa 

upp att man gjort ett bra jobb kan också förväntas påverka chanserna att lyckas kvarstå som 

den gruppen utsett bäst lämpad att följa och är därför också en del av den motivationen.  

Något som kännetecknar en annan gemensam motivation hos kvinnorna i intervjuerna är att få 

arbeta ”i en miljö där det finns bra grundvärderingar”. Den av kvinnorna som tydligast 

motiverats just av mentaliteten inom företaget säger att hon aldrig arbetat på något annat 

företag för att ”Människorna var så trevliga och kunniga” och att det fanns ”så mycket kraft 

och kompetens i organisationen” att hon föll direkt. Kopplingen mellan individer och 

organisation är bland annat en fråga om motivation (Alvesson & Empson, 2008). Att det är 

viktigt att kunna identifiera sig själv med värderingar organisationen står för känns därför som 

en naturlig motivation för någon som arbetar hårt för att företaget ska nå framgångar. Om 

organisationen både inåt och utåt uppvisar sympatiska drag för den som verkar i den är det lätt 

att förstå att det ger motivation .  

En annan av kvinnorna motiverades främst av att hon  

”ville arbeta i finansbranschen” och säger vidare att ”det var mitt drömjobb”,  

Susanna Campbell
66

 

när det diskuterades hur hon hamnade i branschen och senare på det aktuella företaget. Efter 

ett antal år på ett annat företag säger samma kvinna också i en intervju att hon ”saknade att 

jobba med transaktioner”. Att identifiera sig så här med en yrkesgrupp eller profession kan 

motivera individen, samtidigt som det kan stärka ledarens anseende i grupper som starkt 

identifierar sig med yrkesrollen och därmed värderar ledarens kompetens högt. Detta påverkar 

också hur framgångsrik ledaren blir i sitt ledarskap (van Knippenberg & Hogg, 2003). Denna 

kvinna verkar därför i första hand motiveras av att vara expert på sitt affärsområde och av att 

göra bra investeringar. Hennes ledarskapsidentitet med avseende på motivationer tolkas därför 

främst utgöras av att hon är ledare av en grupp som delar hennes värderingar om att 

kompetensen som affärskvinna är den viktigaste för att nå framgång. 

Något som också är en personlig motivation är att kunna uppnå hög status på arbetsplatsen 

(Walsh & Gordon, 2008). I detta avseende verkar kvinnorna som intervjuats inte ha 

motiverats i någon större utsträckning, snarare tvärtom.  
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Samtliga verkar instämma i att de inte varit ute efter en specifik position, till exempel när ett 

viktigt råd till unga kvinnor ges i uttalandet  

”att inte bara sikta på en VD-post” för ”När man kommer upp till den nivån där jag är nu så 

finns det så otroligt många duktiga människor som är kapabla att få den positionen” … ”och 

har man då strävat efter att bara nå den positionen sa har man missat det som är så 

underbart med att jobba sig upp dit” Petra Einarsson67 

Detta kopplar också tillbaka till de tidigare diskuterade motivationerna om att ha roligt på 

jobbet och att göra ett bra jobb, som det viktigaste för dessa kvinnor och inte att uppnå en viss 

status. Återigen kan dock kontextens inverkan tas i beaktning. Är det inte alls viktigt med 

status, eller är det vad de förväntas säga för att inte framstå som osympatiskt dryga eller 

alltför makthungriga? Samtidigt ligger det inbyggt i uttalandet att karriär är viktigt och att det 

är eftersträvansvärt att jobba sig uppåt. Det tolkas därför som att status trots allt är en viktig 

motivation för kvinnorna.  

Motivationerna för de fyra kvinnorna kan sägas vara relativt samstämmiga. Skillnader handlar 

mer om formuleringar och vad frågeställaren (journalisten) tagit upp för specifika områden i 

intervjun än någon större avvikelse i vad som driver dem. Att få vara med och bestämma och 

att ta beslut som påverkar en hel organisation är en av de största motivationerna för de 

kvinnliga ledarna att inta sina aktuella positioner. Det som återkommer allra mest i vad som 

motiverar kvinnorna personligen är dock att ha roligt på jobbet. Något som också är en 

personlig motivation är att kunna uppnå hög status på arbetsplatsen. När kvinnorna ser 

medarbetarna växa är det ett bevis på att de klarat av att stärka gruppen vilket också är en stor 

motivation för flera av dem. Att det är viktigt att kunna identifiera sig själv med värderingar 

organisationen står för känns också som en naturlig motivation för någon som arbetar hårt för 

att företaget ska nå framgångar. En kvinna verkar i första hand motiveras av att vara expert på 

sitt affärsområde och av att göra bra investeringar, medan de andra tycks motiveras mer av att 

leda i det avseendet. 

4.7 Känslor 

Den känsla som beskrivs flest gånger i intervjuerna är glädje. I de flesta fall uttrycks känslan 

explicit i form av ord som ”roligt” och ”kul”, vilket gör det lätt att förstå att det är just glädje 

kvinnorna känner.  Känslan associeras till flera olika sammanhang, men två specifika 

kontexter utmärker sig särskilt då alla fyra aktuella kvinnor gör samma koppling. Det första 

fallet är i samband med att de ombeds beskriva hur det känns att få utmärkelsen ”näringslivets 

mäktigaste kvinna”, något som alla är överens om är ”roligt”. 

”Fantastiskt roligt...”  Malin Frenning 68 

”Positionen som den mäktigaste kvinnan tycker hon är rolig...” GP om Lena Olving69 

Det är egentligen inte uppseendeväckande att kvinnorna uttrycker just glädje som svar på en 

sådan fråga. Det är möjligt att kvinnorna gett en annorlunda bild om frågan varit ställd i en 

annan kontext. I den situation som kvinnorna befinner sig i här uppfattas det dock som ett 

passande svar, speciellt med tanke på att det i flertalet fall var Veckans Affärer som ställde 

frågan. Veckans Affärer är den tidning som delar ut utmärkelsen. I syfte att inte uppfattas som 
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oartiga och otacksamma uttrycker kvinnorna troligen därför glädje. I samband med glädje, 

som är en relativt neutral känsla, uttrycks i några fall också förvåning. Det tyder på att 

kvinnorna kanske inte bryr sig nämnvärt om utmärkelsen, vilket stödjer tolkningen om att de 

svarar som de gör främst av artighetsskäl. Det verkar även som att utmärkelsen inte ger några 

direkta effekter mer än publicitet och uppmärksamhet, något som den kvinnliga 

ledarskapsidentiteten alltså inte tycks prioritera särskilt högt. Det uppfattas inte som något 

som bör undvikas, men är inga aktiviteter som tycks ges företräde. Kanske kan det vara en 

fråga om påverkansmöjligheter, något som kvinnorna uttrycker är en av de bästa sakerna med 

att vara ledare. Denna utmärkelse bedöms inte bredda kvinnornas möjlighet till att påverka 

ytterligare, varför de antar denna relativt neutrala attityd. 

Vanligt är även att koppla glädje till vilka aktiviteter man bör företa sig, både i arbetslivet och 

i livet generellt. Känslan tycks användas som styrmedel i övergripande, mer livsavgörande, 

frågor för kvinnorna, där sådant som upplevs som roligt är något bra och eftersträvansvärt.  

”Framgångsfaktorn är att man har roligt här och nu.” Petra Einarsson70 

”Jag tror på glädje ... man skall göra saker man tycker är roligt.” Lena Olving71 

Glädje tolkas som en positiv känsla, något som enligt Burke och Stets (1999) är en 

förutsättning för att sociala nätverk, det vill säga grupper, alls ska kunna skapas och bevaras. 

Genom att poängtera hur viktigt det är att ha roligt på sin arbetsplats framhåller de också att 

gruppen är viktig och att de värnar om den. Kvinnorna ger också ett intryck av att de har roligt 

och ”trivs” på arbetsplatsen, vilket antyder att de grupper de är medlemmar i på arbetsplatsen 

också fungerar som de ska, åtminstone utifrån deras synvinkel. Uttalandena säger inget om 

vilka känslor övriga gruppmedlemmar upplever, en synvinkel som hade varit intressant att ta 

del utav för att kunna dra mer understödda konklusioner. 

Den näst mest beskrivna känslan är stolthet, som främst tycks kopplas till kvinnornas 

prestationer och det faktum att de fått utmärkelsen, liksom till det företag de arbetar för.  

”Det här är en stor ära och jag känner mig väldigt hedrad.” Susanna Campbell72 

”... jag är väldigt stolt över att jobba på Ratos.” Susanna Campbell73 

”otroligt trygg” Petra Einarsson74, ”väldigt lycklig” Susanna Campbell75 ”fantastiskt roligt” 
Malin Frenning76 

En av kvinnorna ger även intrycket av att hon ser företaget som föredömligt och nästan unikt. 

Hon beskriver att hon känner ”en stor vördnad” inför sitt uppdrag och är ”oerhört tacksam” 

gentemot den kunskapsbas företaget gett henne. Flera gånger poängteras det också att hon 

”brinner” för sitt arbete och företaget och hon blev ”helt förälskad” i det redan i början av 

karriären. Intressant är hur starka ord som används och hur känslorna ofta förstärks med 

adverb av typen ”väldigt” och ”oerhört”. Just förstärkningen av känslor är generellt något 

som förekommer ofta i studerade objekt. Det är svårt att veta om förstärkningarna uttryckts av 
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kvinnorna själva eller om de är tillskrivna av journalisten i efterhand. I flertalet förstärkta 

meningar är det emellertid direkta citat från kvinnorna, varför det är rimligt att bedöma att de 

är uttryckta av dem och inte journalisterna. Det tyder på att ledarskapsidentiteten påverkar 

kvinnorna att uttrycka sig tydligt, något som återkommer flera gånger i analysen. Det kan 

dock även tyda på att känslor är en viktig ingrediens i deras sätt att tala och argumentera som 

ledare. Ett expressivt element gör sig därmed påtagligt i ledarskapsidentiteten. 

Upprörda känslor som arg och förbannad förekommer i anknytning med en av kvinnorna. 

Hon beskrivs reagera på ett sådant sätt i samband med orättvisor, framförallt med avseende på 

jämställdhetsfrågor.  

”Att skylla på att de inte kan hitta en kvinnlig kandidat håller inte. Det gör mig faktiskt 

förbannad. De får väl leta bättre då.” Lena Olving77 

Kvinnan tycks uppleva jämställdhetsfrågan som viktig och hon blir därför upprörd, rent av 

”förbannad”, när hon känner att näringslivet inte är jämställt. Förbannad tolkas i 

sammanhanget som en negativ känsla, något som enligt Stets och Carter (2011) upplevs när 

individer noterar en skillnad mellan antagen identitets moraliska innebörd och den moraliska 

innebörd situationen uppbringar. I ovan beskrivna fall kan därför jämställdhet tolkas vara en 

viktig del av kvinnans ledarskapsidentitet, med särskilt fokus på moraliska aspekter. Att hon 

dessutom väljer ett så pass starkt känsloord som ”förbannad” stärker detta antagande. Två av 

de övriga kvinnorna uppger att de inte brukar bli irriterade, något som kan tolkas på tre sätt i 

sammanhanget. Antingen upplever de sällan moraliska dilemman, det vill säga när 

identitetens moraliska innebörd inte stämmer överens med de signaler situationen sänder ut, 

eftersom det är sådana situationer som frambringar negativa känslor som till exempel 

irritation (Stets & Carter, 2011). Alternativt innebär ledarskapsidentiteten få moraliska 

ställningstaganden eller en liten vilja att uttrycka dem. Det bedöms dock som osannolikt att en 

hög chef inte skulle ställas inför moraliska problem. Ledarskap innebär till exempel ofta ett 

ansvar för både ekonomiska resultat och personal, något som inte sällan går isär och tvingar 

ledaren att välja sida, ett typsikt moraliskt dilemma. Med övriga kategorier i beaktande 

bedöms låg moral också som en förklaring med låg trovärdighet. Det medför att 

ledarskapsidentiteten snarare innebär att man inte uttrycker moraliska ställningstaganden i 

särskilt hög grad, särskilt inte gällande jämställdhet, något som även noterades i samband med 

kategorin förväntningar. Emellertid väcker ändå jämställdhetsfrågan känslor hos samtliga 

kvinnor, även om de inte uttrycks lika starkt som i exemplet ovan och är av annorlunda 

karaktär.  

”På ett sätt är det synd att ett sådant här pris ska behöva finnas, att vi inte har kommit 

längre” Susanna Campbell78 

”Om det är så otroligt att en kvinna får det här jobbet, då måste man ändå ställa sig frågan 

hur det är ställt med jämställdheten, för så märkvärdig är inte jag.” Petra Einarsson79 

Båda kvinnorna tycks vara överens om att näringslivet inte är jämställt och att det är något 

dåligt. I det senare fallet tycks dock betydelsen av att hon som kvinna fått en hög position 

förminskas, då hon påstår att hon inte är ”så märkvärdig”. Det verkar som att hon inte riktigt 

vill utgöra någon representant för problemet i fråga, trots sin höga position och möjlighet att 

                                                 
77

 http://www.dn.se/ekonomi/lena-olving-maktigast-kvinnan-i-svenskt-naringsliv.  [Accessed 2013-03-20]. 
78

 http://www.va.se/ledarskap/va-kvinna/hon-ar-naringslivets-maktigaste-kvinna-316650.  [Accessed 2013-03-

20]. 
79

 http://www.va.se/kvinna/lista/kvotering-ar-trubbigt-482128.  [Accessed 2013-03-20]. 



 

- 46 - 

påverka. Uttalandena stärker således tanken om att ledande kvinnor inte tar ställning i vissa 

moraliska frågor. 

Sorg ges uttryck för vid ett tillfälle när en av kvinnorna beskriver sin första tid på företaget, 

ett sommarjobb, och tror att hon aldrig mer kommer arbeta där, något som visade sig helt fel. 

Meningen säger egentligen mer om kvinnans positiva känslor för företaget, men säger ändå 

något om när och om det anses okej att vara ledsen. Uttalandet illustrerar även återigen att det 

föreligger en stark koppling mellan kvinnorna och företagen, i detta fall också när kvinnan i 

fråga inte ens arbetade som ledare. 

”Feriejobbet var slut och 23-åriga Petra Einarsson grät hela vägen hem i bilen.”  

Veckans Affärer om Petra Einarsson80 

Andra känsloord, eller beskrivningar av känslor, som förekommer vid enstaka tillfällen i 

intervjuerna är ”bekväm”, ”förvånande”, ”tycker om”, ”orädd”, ”sporrar”, ”trygg” och 

”våga”. Alla orden ger övervägande positiva associationer, eventuellt med undantag för 

förvånande. Ordet förekom i samband med att en av kvinnorna beskrev hur det kändes att få 

ta emot utmärkelsen samt när en annan kommenterade hur många kvinnliga VD:ar det finns 

bland börsens storföretag. 

Känslokategorin framkom följaktligen med intressanta element för ledarskapsidentiteten. 

Personlig uppmärksamhet och publicitet ses inte som något dåligt, men ges heller ingen 

prioritet, såtillvida att de inte ökar kvinnornas påverkansmöjligheter. Glädje framkom även 

som en sorts livsstyrande känsla där kvinnorna enligt ledarskapsidentiteten ska ta sig an 

aktiviteter som ger glädje i så stor mån som möjligt. Genom att förstärka sina känslor görs det 

expressiva elementet i ledarskapsidentiteten påtagligt. Enligt ledarskapsidentiteten är 

kvinnorna även relativt försiktiga med att uttrycka moraliska ställningstaganden. 
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5 Bilden av den kvinnliga ledarskapsidentiteten 

Genom att studera intervjuer av kvinnliga ledare har en bild av den kvinnliga 

ledarskapsidentiteten tagit form. Det är en bild baserad på de kategorier som framkom som 

väsentliga i den teoretiska referensramen. I syfte att ge en samlad beskrivning av den bilden 

följer nedan en sammanfattning av det mest utmärkande som framkom i analysen, det vill 

säga en framställning av hur den kvinnliga ledarskapsidentiteten tolkades. Först följer en 

beskrivning av delarna var för sig och slutligen ges en helhetsbild. 

Egenskaper har visat sig utgöra en viktig del för beskrivningen av den kvinnliga 

ledarskapsidentiteten. Ett flertal egenskaper utmärkte sig särskilt då de gick att uttyda ur alla 

fyra kvinnornas intervjuer. Att vara ambitiös är en sådan egenskap. Vidare var tydlig något 

som framkom som vitalt, och likaså att kunna visa värdighet och respekt gentemot sina 

medarbetare. En av kvinnorna gav i flera fall intrycket av att kontrollerad och professionell 

utgjorde del av den kvinnliga ledarskapsidentiteten, och en annan beskrevs återkommande 

som kompromisslös och påstridig. Sammantaget framkommer ur denna kategori en bild av en 

mycket kontrollerad och effektiv person. 

Värderingar framkom också vara ett viktigt inslag av den kvinnliga ledarskapsidentiteten, och 

alla kvinnorna uttryckte att det var betydelsefullt att ha klara värderingar och att vara tydlig 

med dem. Frågan om jämställdhet var ett ämne som kvinnorna uttalade värderingar kring och 

alla var positiva till jämställdhet, men de var ändå i huvudsak negativa till kvotering. 

Kompetens var viktigare än könsfrågan. Ett ekonomiskt tänk framkom också känneteckna 

ledarskapsidentiteten, något som värderades högt och präglade kvinnornas dagliga arbete. Det 

ger ur ett helhetsperspektiv bilden av en individualist, någon som är mycket självständig och 

självcentrerad. 

De grupper kvinnorna visade sig känna grupptillhörighet med var framförallt organisationen, 

teamet och professionen, men även kvinnor och familjen fanns representerade. 

Identifikationen med familjen tolkades som mindre påtaglig än vad den traditionella bilden av 

kvinnor i samhället gör, eftersom arbetet och företaget ständigt prioriterades. Gruppen män 

eller manliga ledare uttrycktes endast i ett fall explicit utgöra del av den kvinnliga 

ledarskapsidentiteten, men vid närmare analys tolkades den prägla alla kvinnorna starkt, i 

flera avseenden mer än gruppen kvinnor. Den samlade bilden som ges är en kvinna som 

främst ser sig som ett med företaget. 

Kvinnornas attityder i olika situationer visade sig vara relativt samstämmiga. Det var i första 

hand inställningen till kvotering som framkom i materialet, vilken var negativ. Inställningen 

till arbetet som ledare var att det ska vara roligt, en attityd som kvinnorna även tolkades 

inneha till livet generellt. En av kvinnorna framstod även se arbetet som ett sätt att framstå 

som kompetent inom sitt område och sin bransch, något som hon ansåg var viktigt. Två av de 

övriga kvinnorna tolkades istället vara mer inriktade på att leda och göra ett bra jobb som 

ledare än att framstå som kompetent inom verksamhetsområdet. Sammanfattningsvis tycks 

det som att vikten av att vara duktig är det centrala i denna kategori. 
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Den kvinnliga ledarskapsidentiteten präglades även av de förväntningar som kvinnorna 

upplevde låg på dem som ledare. Dels uppgav kvinnorna att det förväntades att de skulle ha 

ett engagemang för teamet och att de skulle bry sig om sina medarbetare, dels framkom det att 

ett engagemang för arbetsuppgifterna var framträdande. Att vara ekonomiskt kunnig var 

också viktigt, gärna till följd av utbildning och rätt typ av erfarenheter. Att kunna vara 

anpassningsbar och se helheten var ytterligare viktiga förväntningar som gjort avtryck på den 

kvinnliga ledarskapsidentiteten. Det övergripande budskapet tolkas vara att det är viktigt att 

passa in.  

Att få vara med och fatta beslut som påverkar en hel organisation är en av de största 

motivationerna för kvinnorna i deras jobb som ledare. Att ha roligt och att se medarbetare 

växa är ytterligare motivationer. På ett mer personligt plan framkom också status som en 

drivkraft och att arbeta för en organisation med goda värderingar. Kategorins huvudsakliga 

innebörd är att ha kontroll, och att få bestämma väger tungt. 

Den känsla som återkom flest gånger var glädje, en livsstyrande känsla som drev kvinnorna 

att ta sig an aktiviteter som ger glädje i så stor mån som möjligt. Sorg formulerades som ett 

uttryck för de starka känslor som band kvinnorna till de organisationer de arbetade i. Det var 

endast i samband med att de tvingades lämna organisationen som de kände sig ledsna. 

Samtliga kvinnor förstärkte sina känslouttryck med adverb av typen ”otroligt” och 

”fantastiskt”, något som påtagliggör en expressiv sida av den kvinnliga ledarskapsidentiteten. 

Det övergripande som går att utläsa är att kvinnorna genom att använda positiva känsloord 

vill ge bilden av att de är framgångsrika och lyckliga.  

Den ledarskapsidentitet som framträtt som helhet uppvisar en kvinna som säger vad hon 

tycker och som framför sina åsikter på ett rakt och tydligt sätt. Tydligheten medför att hon 

inte behöver bli ifrågasatt varken i affärer eller i personalärenden. Hon drivs också av att få 

bestämma och ser ut att vara en självsäker individualist, vilket ger en bild av en mycket 

självständig kvinna. Hon måste vara framgångsrik och vill uppfattas som lycklig, och hon 

lägger mycket tid på karriären, arbetar hårt samt prioriterar arbetsrelaterade aktiviteter högt. 

Hon är duktig och hon strävar efter ständig effektivisering och att vara ett med företaget. För 

att ha familj och samtidigt kunna klara av den höga arbetsbördan krävs ett stort engagemang, 

mycket ork och en stark vilja, men företaget tycks gå före familj. Därför krävs kontroll över 

situationen för att få allt att gå ihop. På så vis framställs hon egentligen inte som en typisk 

representant för gruppen kvinnor, och för att kunna passa in i ledarrollen i affärsvärlden 

förväntas hon kunna leva upp till flera beteenden och egenskaper som traditionellt anses som 

mer manliga. 

Om man lyfter blicken inser man dock att det måste finnas mer än en typ av manliga ledare. 

Att tala om en generell manlig ledarskapsidentitet som drar alla män över en kam känns inte 

trovärdigt. Det ideal som skönjs och som tolkas påverka den kvinnliga ledarskapsidentiteten 

så starkt måste således härledas till ett ideal som ligger på ett än mer övergripande plan. I den 

slutliga bilden av den kvinnliga ledarskapsidentiteten som framkommit, där ord som 

kontrollerad, effektiv, framgångsrik, duktig och lycklig har en självklar plats, för 

resonemanget tankarna till en businessdiskurs. Att den kvinnliga ledarskapsidentiteten snarare 

är sprungen ur en businessdiskurs känns som en tydligare koppling än den inledande som 

gjordes till en enhetlig manlig ledarskapsdiskurs. För att lyckas som ledande businesskvinna 

måste därmed businessdiskursens riktlinjer uppfyllas, riktlinjer som alltså framkommit tydligt 

i denna studie och i mångt och mycket i själva verket är vad som förväntas av ledande 

personer inom businessvärlden. Intressant är att dock att businessdiskursen anger vad som 

förväntas av alla individer som strävar efter en ledande position inom businessvärlden, alltså 
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inte bara av kvinnor. Dock måste ändå mycket av businessdiskursen vara sprunget ur en 

stereotypifierad manlig identitet, eftersom affärsvärlden har stor dominans av män, men det är 

intressant att förväntningarna för att passa in i businessvärlden inte kan antas vara annorlunda 

för män än för kvinnor. Emellertid gör businessdiskursens ideal att bilden av vad som ryms 

inom den kvinnliga ledarskapsidentiteten blir mycket begränsad och fyrkantig, något som gör 

den slutgiltiga illustrationen av den kvinnliga ledarskapsidentiteten något annorlunda än den 

inledande modellen antydde.  

Figur 6.1 Den kvinnliga ledarskapsidentiteten ur ett helhetsperspektiv.  
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6 Diskussion av den kvinnliga ledarskapsidentiteten 
Intressanta slutsatser diskuteras i detta avsnitt djupare och på ett mer övergripande plan. Vad 

innebär den bild som framträtt av den kvinnliga ledarskapsidentiteten för ledande kvinnor? 

Hur påverkar businesstämpeln och de starkt manliga inslagen på den kvinnliga 

ledarskapsidentiteten frågor som rör jämställdhet? Inverkar en sådan utmärkelse som 

kvinnorna fått på kvinnligt ledarskap och på kvinnors positioner i samhället i stort?  

Det är svårt att tala om en kvinnlig ledarskapsidentitet utan att sätta den i relation till det 

manliga. Genom att tala om något som kvinnligt, en kategori, befästs en tanke om att det finns 

fler kategorier. I det outtalade ligger ett påstående om att det finns en manlig motsvarighet till 

det kvinnliga. Det innebär i så fall att det också finns en manlig ledarskapsidentitet, och 

därmed har det gjorts en uppdelning mellan män och kvinnor på ledarpositioner. Hur påverkar 

uppdelningen av ledarskapsidentiteten mellan män och kvinnor kvinnliga ledare? Det mest 

uppenbara i det här sammanhanget är att kvinnliga ledare blir en enskild grupp, sluten från 

män, och att kvinnliga ledare i sin tur utskiljs från gruppen manliga ledare. Det är en 

problematik som kan få negativa konsekvenser, inte minst för kvinnorna som historiskt sett 

alltid varit färre i antal på ledande positioner än män. Eftersom män dominerar ledande 

positioner hamnar kvinnor i underläge. Att kvinnor genom terminologin utesluts från den 

dominerande gruppen stärker därmed deras underläge. Det i sin tur gör det svårt att nå 

jämställdhet, även om det är något som verkar eftersträvas.  Resultatet av denna studie tyder 

dock på att en sådan uppdelning i ledarskapssammanhang inte är särskilt påtaglig och något 

som inte påverkar kvinnorna i fråga. Snarare tycks de identifiera sig med businessvärldens 

ledare, vilket står i kontrast till den samhällssyn som präglar en typisk kvinnlig 

ledarskapsidentitet där rollen som kvinnlig ledare representerar gruppen kvinnor.  

De intervjuade kvinnornas inställning när det gäller jämställdhet på VD-poster och eventuell 

kvotering som lösning på problemet känns som ett talande exempel på att de inte identifierar 

sig särskilt starkt med gruppen kvinnor. Trots att de uttrycker missnöje kring andelen 

kvinnliga ledare, vilket vid en första anblick gör dem till representanter för gruppen kvinnor, 

så är de vid närmare eftertanke ändå emot kvotering. Det positionerar dem utanför den 

vedertagna gruppen kvinnor, eftersom de inte stödjer sådana kvinnofrämjande aktiviteter. I ett 

större perspektiv kan det innebära att kvinnorna i fråga slits mellan två diskurser. Det 

förväntas å ena sidan att kvinnliga ledare ska anta en feministisk roll och genom sitt ledarskap 

stärka kvinnors positioner i samhället, och å andra sidan väljer kvinnorna själva att inrätta sig 

efter businessdiskursens förväntningar och åsidosätter därmed det kvinnliga.  

Samtidigt kan man diskutera anledningen kvinnorna anger till att de inte förespråkar 

kvotering. I första hand säger de att de själva hellre vill bli bedömda utefter sina 

kvalifikationer som ledare och inte som kvinnor. Därmed bekräftas ändå att de intervjuade 

kvinnorna märker av en uppdelning mellan manliga och kvinnliga ledare, och att kvinnor är i 

något sorts underläge som de trots allt måste förhålla sig till. Kanske handlar det i grunden om 

jämställdhetsfrågan och att samtliga kvinnors kompetens i förlängningen skulle få en stämpel 

av att inte vara jämförbar med männens om kvotering tillämpades. Det skulle kunna tyda på 

att de intervjuade kvinnorna ändå arbetar för en ökad jämställdhet och försöker öka 

kvinnornas möjligheter att få ledande befattningar. Ur den synvinkeln kan kvinnorna ses som 

representanter för kvinnor, även om det inte är något de själva ger uttryck för explicit. Frågan 

som följer är dock varför de i så fall endast ger uttryck för en sådan föresats på ett indirekt 

sätt. Det kan tolkas som att de försöker dölja förehavanden av den typen, kanske i syfte att 

passa in i businessdiskursen bättre. Businessdiskursen har troligt en tydligare koppling till 

manliga ledarskapsdiskurser eftersom de dominerat i antal inom businessvärlden historiskt 
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sett. Att ge plats för kvinnor endast på grund av att de är kvinnor, och därmed minska 

männens egen chans att få ledande positioner, är antagligen inte en del av många manliga 

ledarskapsdiskurser, och därmed inte i businessdiskursen heller. Det förklarar i så fall varför 

kvinnorna är negativa till kvotering, en särbehandling av kvinnor, och istället förespråkar 

kompetens som det avgörande. De försöker helt enkelt passa in i businessdiskursen.  

Det finns emellertid en problematik med att kvinnor identifierar sig med businessvärlden i 

större utsträckning än kvinnovärlden. Risken är att de ledaregenskaper som ofta beskrivs som 

kvinnliga, och som ledare inom businessvärlden antas sakna, inte prioriteras lika högt. Den 

tydligaste aspekten av de intervjuade kvinnornas ledarskap som kan klassificeras till ett mer 

kvinnligt uttryck är deras teamkänsla och att de inspireras av att se individer i sin närhet 

utvecklas och växa. Har kvinnorna i fråga undertryckt sina övriga kvinnliga drag eller fanns 

de överhuvudtaget inte alls hos dem från början? Om kvinnor för att uppnå ledande positioner 

tvingas in i ett mönster härlett till businessvärlden kan följden bli att de kvinnliga dragen 

understimuleras och i det långa loppet till och med kvävs. Det kan ju dock också vara så att 

kvinnor inom affärsvärlden med ambitioner att leda är stöpta i mer busienssanpassad form 

redan från början. Den starka businessprägel som den kvinnliga ledarskapsidentiteten har är 

då ganska naturlig och inte framtvingad för att passa in i den dominerande 

ledarskapsdiskursen. Emellertid blir det en fråga hur de mer mjuka egenskaper som 

efterfrågas ska kunna införlivas i ledarskapsidentiteten om den dominerande 

ledarskapsdiskursen är härledd ur businessvärlden och ur de, till stor del manliga, ledare som 

agerar i den. Vare sig kvinnor som når ledande positioner är mer businessinriktade av naturen 

eller anpassar sig efter rådande diskurs blir resultatet färre kvinnliga drag. Innebär det att 

uppbringandet av mer mjuka egenskaper som efterfrågas inte kan lösas genom större andel 

kvinnor i ledningspositioner? Kanske måste kvinnor i ett tidigt skede få utrymme att bedriva 

ledarskap på sina egna villkor för att deras naturliga egenskaper inte ska gå förlorade i den 

mansdominerade världen.  

En annan intressant aspekt att lyfta är hur den utmärkelse kvinnorna i fråga erhållit påverkar 

den kvinnliga ledarskapsidentiteten och ledande kvinnor. Det tycks inte finnas en 

motsvarande lista enbart för mäktiga män i näringslivet. Det kan tolkas som att utmärkelsen 

existerar som ett verktyg att uppmärksamma kvinnliga ledare i näringslivet, kanske i syfte att 

öka jämställdheten. Det kan också tolkas som att utmärkelsen är ett bevis på att de kvinnor 

som erhåller den lyckats nå upp till businessdiskursens ideal. De får på så vis bekräftelse på 

att de beter sig på rätt sätt och säger rätt saker enligt den stereotypa bild av ledarskap som 

businessdiskursen ger. Frågan är dock varför kvinnor anses behöva den typen av 

uppmärksamhet om inte männen också gör det? Businessdiskursen tvingar inte bara in 

kvinnor i ett stereotypt mönster, också män är tvungna att förhålla sig till det. Det skulle dock 

kunna vara så att män, som dominerar i antal i businessvärlden, inte behöver den typen av 

bekräftelse. De blir uppenbarligen anställda i stor utsträckning och därmed erhåller de också 

bevis på att de beter sig rätt och säger rätt saker. Det sätter frågan om kvotering i ett nytt 

perspektiv. Om businessdiskursen antas vara den övergripande diskurs som i mångt och 

mycket styr vilken typ av ledarskap som efterfrågas inom businessområdet, både när det 

kommer till män och kvinnor, och män är de som anställs mest, sker det inte redan då en 

kvotering? Sett ur det perspektivet favoriseras män av businessdiskursen, vilket leder till att 

det är män som anställs på ledande poster i större utsträckning än kvinnor.  

Avslutningsvis styrs alltså den kvinnliga ledarskapsidentiteten av redan vedertagna tankar och 

beteenden, diskurser. Businessdiskursen är den mest framträdande, men också manliga 

diskurser har gjort avtryck. Det innebär att förväntningar påverkar den kvinnliga 

ledarskapsdiskursen starkt och driver kvinnor som vill inneha högt ledande positioner att 
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handla och tänka i enighet med dem. Det tycks till och med som att förväntningar utgör en 

ännu större del av den kvinnliga ledarskapsidentiteten än vad kvinnorna själva verkar tro eller 

uttrycka. Utan att leva upp till dem blir det svårt att bli en framgångsrik kvinnlig ledare, eller 

ens få vara delaktig i businessvärlden.  Diskursiva aspekter ligger således inbyggda i sättet att 

tala och tänka och verkar på ett relativt omedvetet plan, svåra att förändra. En mer jämställd 

ledarskapsdiskurs härledd till både män och kvinnor kan därför antas ta tid att både nå och 

inrätta. 
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7 Fortsatta studier 

Då denna studie endast fokuserar på den kvinnliga ledarskapsidentiteten hos högt uppsatta 

kvinnliga ledare i affärsvärlden hade det varit av intresse att studera även andra typer av 

verksamheter och ledarskapsdiskurserna där. Är till exempel offentliga verksamheter lika 

präglade av businessdiskursen eller finns det andra dominerande diskurser där? Kvinnligt 

ledarskap på andra nivåer inom organisationer skulle också vara intressant att studera. Vilka 

egenskaper föredras? Vilka motivationer finns? Vilka förväntningar upplever dessa ledare 

ligger på dem? Skiljer det sig markant mellan kvinnorna i denna studie och dem på 

mellanchefsnivå? En komparativ studie mellan de kvinnliga och de manliga 

ledarskapsidentiteterna på olika nivåer är en annan möjlig fortsättning inom 

forskningsområdet. Hur skiljer de sig åt? Kan kvinnor och män lära något av varandra i denna 

fråga? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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