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Abstract 

The purpose of this study is to use a discourse psychological approach to highlight how female 

managers are portrayed in the media. This study has its starting point in a long ongoing discus-

sion on how men and women are portrayed in media. Since an analysis of media as a whole is 

not possible this study is limited to the newspaper Chef. According to previous research the 

construction of the female manager differs. There is a traditional view of women as family-

oriented and a view of women as career greedy and ambitious. 

 

This study issues ‘What interpretation repertoires portray female managers in the articles?’ and 

‘How is rhetorical techniques being used in the production of female managers in the articles?’ 

This was answered by a discourse analytical study of relevant articles from the magazine Chef’s 

internet page. By using various rhetorical methods an image of the female manager is produced 

and the interpretative repertoires that were detected were female managers' properties, Tools 

for female managers, Female managers' uncertainty, female managers' ambitions and female 

managers in the workplace. Results of this study are similar to that of the previous research. 

The female manager was constructed differently depending on the hand who portrayed her.  
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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att med hjälp av en diskurspsykologisk ansats belysa hur kvinnliga 

chefer framställs i media. Studien har sitt avstamp i en långpågående diskussion kring hur män 

och kvinnor porträtteras i media. Då en analys utav all media inte är möjlig avgränsas denna 

studie till tidningen Chef. Enligt den tidigare forskningen konstrueras olika bilder utav den 

kvinnliga chefen. Det finns en traditionell uppfattning av kvinnan som familjeorienterad sam-

tidigt som kvinnan framställs som karriärlysten och ambitiös.  

 

Frågeställningarna ’Vilka tolkningsrepertoarer porträtterar kvinnliga chefer i artiklarna?’ och 

’Hur används retoriska metoder i framställningen av kvinnliga chefer i artiklarna’ besvaras ge-

nom en diskursanalytisk studie utav relevanta artiklar ifrån tidningen Chefs internetsida. Med 

hjälp av olika retoriska metoder framställs en bild av kvinnan som chef och de tolkningsreper-

toarer som upptäcktes var Kvinnliga chefers egenskaper, Hjälpmedel för kvinnliga chefer, 

Kvinnliga chefers osäkerhet, Kvinnliga chefers ambitioner och Kvinnliga chefer i arbetslivet.  

Studiens resultat är snarlikt det av den tidigare forskningen. Att den kvinnliga chefen konstru-

erades olika beroende på aktören som porträtterade henne.   
 

 

 

 

Nyckelord: Diskursanalys, Diskurs, Kvinna, Chef och Social konstruktionism. 
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1. Inledning 

På senare tid har det blivit vanligare med kvinnor i ledande ställningar inom företag, men 

alltjämt dominerar männen på de högre chefspositionerna (Statistiska centralbyrån 2013:23). 

2013 publicerade Statistiska Centralbyrån (SCB) resultatet av en enkätundersökning kallad 

Kvinnor och män i näringslivet. Syftet med enkäten var att få en ökad kunskap om könsför-

delning och jämställdhetsarbete i svenska företag och organisationer. I undersökningen fram-

kom det att företagens ledningar består av 28 procent kvinnor och 72 procent män. 13 procent 

av företagen hade enbart män sittandes i ledningen (Statistiska centralbyrån, 2013:9). Kvinnor 

besitter därmed inte ens en tredjedel av svenska företags ledningspositioner.  

 

Antalet kvinnliga chefer varierar beroende på vilken sektor som undersöks. SCB:s uppgifter 

visar att kvinnor dominerar chefspositionerna i kommuner och landsting med ungefär 70 pro-

cent. I privata företag dominerar män med ungefär 71 procent medan det i statliga företag är 

relativt jämnt mellan kvinnor och män: 45 procent kvinnor och 55 procent män (Statistiska 

centralbyrån histogram, 2013). Kvinnorna verkar dominera chefspositionerna medan männen 

dominerar i ledningarna. Dock visar rapporten Kvinnor och män i näringslivet (Statistiska 

centralbyrån 2013:22) att kvinnor stod för 36 procent av samtliga chefspositioner medan män-

nen innehar resterande 64 procent av chefspositionerna. Kvinnorna dominerar alltså på kom-

munal och landstingsnivå, men då manliga chefer dominerar i den privata sektorn resulterar 

det i att männen dominerar landets chefspositioner med två tredjedelar. Denna statistik visar 

att chefspositionerna, likt ledningspositionerna är ojämnt fördelat mellan män och kvinnor, 

där kvinnorna står för en tredjedel av positionerna.   

 

Crompton, Gallei och Purcells (2002) studie resulterade i att det var nästintill omöjligt att 

särskilja kvinnor som hade högre chefspositioner jämfört med deras manliga kollegor. Dock 

verkar det som att kvinnor inte väljer att bli chefer i samma utsträckning som sina manliga 

kollegor, detta på grund av att männen fortfarande dominerar i de högre chefsrollerna och 

därför förutses det vara en man som gör karriär som chef (Crompton, Gallei & Purcells 

2002:259). Konstruktionen av kvinnor och män är dock olika. Enligt Statens medieråd (2015) 

har det länge pågått en diskussion om hur medierna porträtterar män och kvinnor. Även i 

dagens medier presenteras en traditionell och normfylld bild av mannen och kvinnan. Männen 

presenteras oftare med sin arbetstitel medan kvinnorna presenteras med sin familjesituation, 

som exempelvis mamma eller fru. De kvinnor som blir uppmärksammade för sin yrkesroll får 
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utså kommentarer, i högre grad än män, om kläder eller utseende samt att kvinnor i medier 

ofta benämns med endast förnamn medan män ofta benämns med både för och efternamn. 

Exempelvis blir Gudrun Schyman enbart Gudrun medan före detta stadsministern Fredrik Re-

infeldt får behålla hela namnet (Statens medieråd, 2015).  

Dagens medier är en bidragande faktor till bilden vi skapar av vår omvärld (Statens medieråd, 

mediers roll i samhället, 2015). Vilket kan aktualisera frågan om hur den kvinnliga chefen 

framställs i det offentliga rummet. Därför har vi valt att inrikta vårt arbete på hur tidningen 

Chef, som är ledande tidskrift inom detta fält i norden, skildrar kvinnor i en chefsposition. 

1.1    Syfte 

Tanken är att med hjälp av en diskurspsykologisk ansats belysa hur kvinnliga chefer framställs 

i media.  

1.2    Frågeställningar 

 Vilka tolkningsrepertoarer porträtterar kvinnliga chefer i artiklarna?  

 Hur används retoriska metoder i framställningen av kvinnliga chefer i artiklarna? 

1.3    Avgränsningar 

I denna studie avgränsas det empiriska materialet till tidningen Chef som är nordens största 

ledarskapstidning på internet och i pappersform (chef.se). Studien har fokuserat på endast sju 

stycken artiklar utgivna under 2013-2014 på tidningen chefs hemsida. Detta på grund av att 

en djupare analys skulle vara möjlig och att materialet bedömes som tillfredställande för att 

studiens syfte och frågeställning skulle uppfyllas. Avgränsningen ansågs vara nödvändig på 

grund av studiens tidsaspekter och omfattning.  

 

I dagens samhälle liksom inom media likställs ofta begreppen ledarskap och chefskap. Vi har 

i denna studie valt att göra skillnad på dessa två begrepp och endast intresserat oss för kvinn-

liga chefer och därigenom uteslutigt kvinnliga ledare.  
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1.4    Disposition 

För att läsarna ska kunna orientera sig i studien, presenteras här upplägget. Härefter ges en 

redogörelse om det tidigare forskningsläget när det gäller kvinnliga chefer. Inriktning här lig-

ger på vetenskapliga artiklar som via diskurs eller diskusanalys undersökt påverkan på och av 

kvinnliga chefer och ledare i olika forum. Här presenteras olika teman som framkommit under 

granskningen av artiklarna och som är relevanta för studien. Tidigare forskning följs upp av 

ett teorikapitel där den teoretiska inramningen av studien presenteras. Här introduceras läsaren 

till och börja med för grundläggande perspektiv för att följas av en mer och mer ingående 

beskrivning av teoretiska premisser för analysens utförande. Först skildras diskusbegreppet 

och socialkonstruktionism, vilket sen efterföljs av olika diskusteorier. Fokus ligger här efter 

på diskurspsykologi och dess retoriska verktyg. Därefter beskrivs centrala begrepp för studien. 

Detta efterföljs av metodkapitel med metodval och studiens tillvägagångssätt och reflektioner 

kring studiens validitet och reliabilitet. Efter detta presenteras studiens analys och resultat med 

upplägget att frågeställningarna besvaras integrerat, där tolkningsrepertoarerna står som ru-

briker och användningen av de retoriska metoder presenteras i den löpande texten. Detta ef-

terföljs av resultatdiskussion utifrån frågeställningar och tidigare forskning samt slutligen 

egna reflektioner och förslag till fortsatt forskning.  
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2. Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning som är relevant för studiens ändamål. Detta kapitel 

fokuserar på tidigare resultat av forskning kring kvinnor i chefspositioner. Tre av studierna 

är baserade på diskursanalyser medan två enbart berör diskursen kvinnliga chefer.  

2.1     Sociala konstruktioner av chefer 

Ladegaards (2010) diskursanalytiska studie är baserad på manliga och kvinnliga chefer, detta 

för att en jämförelse av könsbetingat ledarskap skulle vara möjlig. Cheferna som deltog i stu-

dien hade högre positioner och fick bära en bandspelare som under en hel arbetsdag spelade 

in deras konversationer. Ljudinspelningarna är materialet som studien baserades på då de 

fångar hur cheferna praktiserar och uttrycker sitt ledarskap (Ladegaard 2010:5-8). Resultatet 

visar att oavsett kön använde cheferna liknande ledarskapstekniker. Ledarskapet definierades 

som indirekt, även kallat kvinnligt ledarskap, på grund av att cheferna var milda i sitt tillvä-

gagångssätt och försökte inkludera alla medarbetare (Ladegaard 2010:9). Dock har könet en 

påverkan på ledarskapet, detta då de kvinnliga cheferna inte uppnår samma auktoritet som 

sina manliga kolleger. När de kvinnliga cheferna använde så kallat ’kvinnligt ledarskap’ blev 

deras auktoritär och professionalism ifrågasatt av manliga underordnande. Den sociala kon-

struktionen av kvinnan resulterar i att ett kvinnligt ledarskap blir problematiskt (Ladegaard 

2010:16). 

 

Syftet med Cheung Sungs (2011) diskursanalytiska studie är bland annat att undersöka hur 

kvinnligt respektive manligt ledarskap uppfattas. Analysen baserades på första säsongen utav 

det amerikanska tv programmet The Apperentice, detta för att undersöka hur kön och arbets-

plats diskursen behandlas i media (Cheung Sung 2011: 86). Enligt resultatet användes mas-

kulint- eller blandat ledarskap beroende på aktör, men uppfattningen av ledarskapet berodde 

på ledarens kön. Maskulint ledarskap utfört av en man resulterade i en relativt positiv uppfatt-

ning bland resterande medlemmar, dock blev reaktionerna annorlunda när en kvinna använde 

samma sorts ledarskap. Blandat ledarskap uppfattades också annorlunda beroende på ledarens 

kön. När stereotypiska könsnormer bryts anses det vara värre när en kvinnlig chef ses som 

förbrytaren än en manlig. Det framstår också som att kvinnliga chefer har mer begränsningar 

för vad som anses som passande (Cheung Sung 2011:108). 
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Moreau, Osgood och Halsalls studie genomfördes mellan åren 2003 och 2005, med syftet att 

undersöka glastaket i skolan. Kvinnliga lärare dominerar skolorna medan männen dominerar 

de högre positionerna. Materialet som studien grundades på var 80 intervjuer samt fokusgrup-

per (Moreau, Osgood & Halsalls 2007:237–239). Resultatet visade att kvinnorna inte kände 

sig utsatta för könsdiskriminering, de uppfattade skillnaden mellan könen som naturlig (Mo-

reau m.fl. 2007:250). Kvinnor och män uppfattades som väldigt stereotypa, då det bland annat 

ansågs som normalt för kvinnor att stanna av sin karriär för att får barn och sedan fokusera på 

familjelivet (Moreau m.fl. 2007:245). 

2.2     Kvinnan som chef 

Due Billing utförde en studie av hur kvinnor uppfattade chefsrollen. I den kvalitativa studien 

intervjuade författaren 20 kvinnor som besitter olika chefspositioner i olika företag i Sverige 

och Danmark (Due Billing 2011:305). Resultatet påvisar att det kan talas om fyra positioner 

för kvinnliga chefer. Dessa fyra positioner beskrivs som: likformighet, likformighet och am-

bivalens, justering och motstånd samt villkorlig assimilering. De som placerades inom kate-

gorin likformighet såg ingen skillnad på kön utan baserade sin identitet på kompetensen de 

besatt. I den andra kategorin fanns kvinnor som betecknas som likformighet och ambivalent, 

dessa var motvilliga till att ta på sig chefsrollen, de kände att chefsrollen exkluderade dem 

ifrån gemenskapen de tidigare varit del av. I kategorin justering och motstånd ingick de kvin-

nor som har behövt ändra på sin ledarstil och sitt tillvägagångssätt för att passa in på de för-

väntningar som finns på dem. Kvinnorna i den sistnämnda gruppen har aktivt försökt minska 

skillnaden mellan sig själva och sina manliga kollegor och har därmed blivit accepterade som 

medlemmar av den manliga gruppen (Due Billing 2011:306–310).  

 

Ross-Smith och Huppatz (2010) studie baserades på 168 intervjuer av kvinnor som besatt 

högre chefspositioner och hade gjort det i minst tre år (Ross-Smith & Huppatz 2010:552–

553). På studiens resultat applicerades Bourdieus teori om sociala rum och argumenterade för 

ett fjärde kapital. Könskapital är från början resultatet av feministiska analyser och resultatet 

av denna studie stärker argumenten för att könskapital bör tillföras till teorin om sociala rum 

(Ross-Smith & Huppatz 2010: 547). Detta då det visade sig att kvinnorna ansåg sig själva ha 

feminina egenskaper som var en konsekvens av det egna könet. De feminina egenskaperna 

sågs som stereotypiskt feminina egenskaper, däremot uppfattades de som fördelaktiga. Vissa 

menade att det var erfarenheten som mamma som gjorde en positiv inverkan på könet medan 
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andra menade att det var det feminina utseendet som hjälpte. Kvinnor har använt sig av sitt 

stereotypiskt kvinnliga utseende för att nå bra resultat och öka sitt värde (Ross-Smith & Hup-

patz 2010:558–560).  

2.3     Sammanfattning tidigare forskning 

De två teman som presenteras är sociala konstruktioner av chefer och kvinnan som chef.  

Ladegaard (2010) och Cheung Sungs (2011) studier förevisar skillnaden mellan män och kvin-

nor i chefspositioner. Kvinnorna tycks utså mer granskning än sina manliga kolleger på grund 

av deras kön (Ladegaard 2010:9-15, Cheung Sungs 2011:108). I Moreau, Osgood och Halsalls 

(2007) studie porträtteras kvinnan som stereotypisk och kvinnorna som deltar i studien verkar 

inte anse att det nödvändigtvis är någonting ont (Moreau m.fl. 2007:250). Due Billing (2011)  

presenterar med sin studie hur kvinnor hanterar en chefstjänst i manligt dominanta organisat-

ioner. Detta genom exempelvis att ändra sin personliga ledarstil för att möta förväntningarna 

som finns (Due Billing 2011:306–310). Ross-Smith och Huppatz (2010) studie visar att kvin-

nor, till viss grad utnyttjar sin femininitet och sina stereotypiskt kvinnliga drag för att avancera 

inom organisationer (Ross-Smith & Huppatz 2010:558-561).  

 

I dessa artiklar framställs den kvinnliga chefens profil och beteende på olika sätt. Detta kan 

komma att hjälpa oss vid tolkning av resultatet i denna studie. Denna översikt över tidigare 

forskning fokuserar på två teman av den orsaken att de är relevanta för studiens utformning 

och syfte. Denna forskningsöversikt ger oss en inblick av hur tidigare forskning har utförts 

och vilket resultat de har, samt hur de kan stå i jämförelse med vårt resultat i denna studie. 
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3 Teori 

Nedan presenteras studiens teoretiska premisser för att uppfylla uppsatsens syfte och fråge-

ställningar. Detta avsnitt inleds med en klargörning av diskursbegreppet och en orientering i 

vad som menas med socialkonstruktionism. Detta efterföljs av en belysning av tre olika dis-

kusmetoder som följs upp med diskurspsykologiska verktyg eftersom de är avgörande för 

framställningen av uppsatsen. Avslutningsvis åskådliggörs centrala begrepp och viktiga håll-

punkter i teorin med anknytning till analysen. 

3.1    Diskursbegreppet 

Enligt Winter Jørgensen och Phillips (2000) är diskurs ett begrepp som de senaste 10-20 åren 

börjat användas mer och mer inom bland annat vetenskapen och samhällsdebatter. Diskurs-

begreppet används ofta i varierande sammanhang vilket bidragit till att definitionen kan kän-

nas som om den har flera innebörder; en del uppfattar diskurs som att det inte betyder någon-

ting specifikt medan andra tycker att det har en mer precis innebörd. Dock är uppfattningen 

om ordet diskurs innebörd ofta att språket har ett visst mönster som exponeras i språkets struk-

tur inom olika sociala verksamhetsfält - så som hur språket struktureras och används inom det 

medicinska verksamhetsfältet kan benämnas som "medicinsk diskurs" liksom inom den eko-

nomiska sektorn kan talas om "ekonomisk diskurs". Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

menar också att diskurs kan preciseras som: ett bestämt sätt att samtala om och tolka världen, 

eller en del av världen. Genom denna benämning kan en analys genomföras, men inte heller 

här finns det en enkel definition på vad en "diskursanalys" är för något. Det finns flera olika 

metoder som en diskursanalys kan genomföras på, bland annat via kritisk diskursanalys 

(CDA), diskursteori eller diskurspsykologi (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7). 

3.2 Socialkonstruktionism  

Diskursanalysen har sitt ursprung inom socialkonstruktionismen. Därför känns det viktigt med 

en översiktlig framställning av den socialkonstruktionistiska teorin. Vivien Burr (2003) för-

klarar att termen socialkonstrunktion används oftast inom psykologin men även inom socio-

login är den högst relevant. Den uppmanar oss till att inneha en kritisk inställning till vår 

upplevda värld och det som vi tar för givet inom det sociala samhället inklusive oss själva. 

Vår omvärld har rått oss till att anse vissa saker som självklara och inte ifrågasätta de katego-

riseringar som man fått lära sig från barnsben. Genom att kategorisera samhället så konstrue-

ras en uppfattning av hur vår sociala värld ser ut just nu, men socialkonstruktivister menar att 
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eftersom vi konstruerar vårt samhälle så kan kategoriseringarna som finns idag kommas att 

ändras när samhället utvecklas. Så som uppdelningen av kön, där vi fått lära oss att det finns 

två typer av människor, kvinnor och män. Till exempel ger den socialkonstruktivistiska håll-

ning oss orsak till att undra varför människan kategoriseras efter kön och inte efter om man 

var kort eller lång eller vilken hårfärg man har (Burr 2003:2-3).  

3.3 Olika diskursteorier 

Här nedan presenteras tre olika teorier inom diskusanalysen; diskursteori, kritisk diskursana-

lys samt diskurspsykologi. Dessa tre satser representerar givande teorier och metoder för stu-

dier med inriktning mot kommunikation, kultur och samhälle (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:7-8). 

 

Diskursteori bygger på att skapa en förståelse av det samhälleliga och sociala som diskursiv 

konstruktion, där man med diskursanalytiska redskap i princip kan analysera alla sociala fe-

nomen. Ett fundament inom diskursteori är att sociala fenomen aldrig är färdiga eller totala, 

utan fortsätter i oändlighet att konstrueras och utvecklas. Genom vissa centrala begrepp som 

diskursen är uppbyggd på kan en analys av diskursiv typ utföras (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:31–33). 

 

Kritisk diskursanalys kan användas på två olika sätt, det ena ses som mer erkänt än det andra, 

men de båda har gemensamma drag. En kritisk diskursanalys analyserar text- och språkbruket 

i sociala interaktioner. Ideologiska effekter inom kritisk diskursanalys syftar på att diskurserna 

bidrar till att skapa ojämna förhållanden mellan olika sociala grupper såsom män och kvinnor 

och sociala klasser. Ett kritiskt angreppssätt är inte neutralt, utan meningen är en social för-

ändring, därför står den kritiska diskursanalysen alltid på de undertrycktas sida (Winther Jør-

gensen & Phillips 2000:66–70).   

 

Som ett ifrågasättande till kognitiva synsättet utvecklades inom socialpsykologin en social-

konstruktionistisk inställning till diskursanalys, där talspråk och texter ses som produkter av 

den världen som riktas in mot sociala handlingar (Winther Jørgensen & Phillips 2000:97). 

Språket är inte bara en kanal som för vidare information till mottagaren utan att påverka den, 

det är snarare så att vår subjektiva psykologiska verklighet konstrueras genom språket. Det 
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kan sägas att diskursen "utformar" vår levda verklighet, vilket medför att fenomenet får me-

ning genom diskursen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:104). Vidare bygger diskurspsy-

kologin på att jaget inte är en avskild autonom agent, utan tvärtom som socialt och transfor-

merbar när de blir föremål för diskussioner i sociala praktiker. Med detta synsätt är Jaget 

"utspritt" och gränsen mellan individens yttre värld och den inre psykologiska världen är här 

upplöst (Winther Jørgensen & Phillips 2000:105–106).  

 

Utifrån studiens frågeställning och syfte har ett diskurspsykologiskt angreppssätt valts för dess 

fokusering på retoriska metoder och tolkningsrepertoarer. 

3.4    Diskurspsykologiska verktyg 

Då syftet med denna studie är att belysa hur kvinnliga chefer framställs i media, är diskurs-

psykologisk ansats en bra metodik att applicera på materialet. Att studera sociala konstrukt-

ioner och diskurser innebär att begrunda över vad som sägs, hur det sägs och hur det annars 

skulle kunna sägas (Börjesson 2003:21).  Här nedan presenteras de verktyg som vi kommer 

ha användning för i framställning av studiens resultat och slutsats. 

3.4.1 Retorisk teknik 

Inom diskurspsykologin studerar man hur människor använder sina språkkunskaper i det var-

dagliga livet och speciellt hur de använder sina retoriska tekniker för att bygga upp specifika 

faktakonstruktioner som har stor inverkan för de som ingår i interaktionen. Det är därför av 

vital betydelse att studera språkets performativa funktioner (Burr 2003:17). En diskurspsyko-

logisk analys fokuserar inte på den språkliga uppbyggnaden en text har, utan fokus ligger på 

textens retorik: hur texten organiseras och klargör sociala handlingar. Detta bygger dels på 

etnometodologi och samtalsanalys men också på retorik (Winter Jørgensen & Philips 

2000:115).  

 

Potter (1996) menar också att retorik bör ses om ett genomgående kännetecken på hur män-

niskor interagerar med varandra och hur vi uppnår gemensam förståelse. Vid en analys med 

retorisk teknik som ansats ligger fokuseringen på att fastställa hur retoriken i texten påverkar 

det skrivna ordet och övertygar om den konstruerade verkligheten. Konsekvensen av detta blir 

att, när analysen genomförs, läggs en del av fokuset på att beskriva alternativa eller undermi-

nerande argument i texten . En text kan vara retoriskt offensiv eller defensiv. Detta beror på 
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hur den konstrueras. Därför bör en diskurspsykologiskanalys innefatta hur texten byggs upp 

och hur texten används samt vad som utesluts. Definitionen av offensiv retorik är att andra 

alternativa förklaringar undermineras eller lämnas oskrivna. Medan defensiv retorik beror på 

kapaciteten att stå emot underminering. Genom diskurspsykologisk analys studerar vi olika 

metoder av hur "verkligheten" konstrueras (Potter 1996:106–107).  

 

3.4.2 Tolkningsrepertoar   

Tolkningsrepertoarer är ett välkänt begrepp inom diskurspsykologin. Definitionen av en tolk-

ningsrepertoar, enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000), är att den kan liknas med en 

diskurs men en tolkningsrepertoar ses som mer flexibel och dynamisk. Tolkningsrepertoarer 

ses som en uppsättning av beskrivningar och begrepp som används för att skildra och kon-

struera versioner av verkligheten. Syftet med att använda tolkningsrepertoar i en analys är inte 

att kategorisera, utan att analysera hur diskurser konstrueras av sociala interaktioner och hand-

lingar. Tolkningsrepertoarerna som framkommer vid en analys kan komma att variera då de 

benämns i olika sammanhang i den analyserade texten, samtal om ett ämne kan se olika ut och 

därmed är det inte alltid som tolkningsrepertoaren framstår som sammanhängande eller en-

hetlig (Winther Jørgensen & Phillips 2000:114–115).   

 

Vivien Burr (2003) menar att tolkningsrepertoarer kan ses om en gemensam verktygslåda full 

med resurser som används internt av individer inom samma kulturella område. Identifieringen 

av en tolkningsrepertoar sker när läsaren av texterna kan identifiera ett uttryck eller beskriv-

ning som återkommer vid flera tillfällen. Tolkningsrepertoarerna behöver inte vara beskrivna 

med exakt samma ord, men innehar ändå överensstämmande betydelse som till exempel 

kvinna och fruntimmer. Funktionen som tolkningsrepertoaren har är densamma och ses all-

mänt som det som gör det möjligt för människor inom en viss krets att motivera vissa versioner 

av händelser eller beteende. Tolkningsrepertoaren tillhör inte en speciell person eller grupp 

utan används som verktyg att för alla som kan ta del av innebörden av den med hjälp av för-

ståelse av språk och kultur (Burr 2003:59–60). 

3.4.3 Potters diskurspsykologiska analysmodell  

För att besvara studiens frågeställningar och syfte ska vi, utöver retorisk teknik och tolknings-

repertoarer, använda oss av Jonathan Potters diskurspsykologiska modell, som söker efter 
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vissa kriterier i texterna. Dessa förfaranden koncentrerar sig på hur texten beskriver konstrukt-

ionen eller undermineringen av faktiska intentioner (Potter 1996:15). För de som arbetar med 

diskurspsykologi ligger huvudintresset vid hur språket används i sociala interaktioner mellan 

människor och mindre intresse ligger på hur språket formar människors tänkande (Burr 

2003:56–57). Analysens tillvägagångssätt presenteras i nästa kapitel i punkt 4.2.3, här nedan 

presenteras teknikens huvudkategorier (Potter 1996:125–188). Varje begrepp presenteras med 

en svensk översättning, notera att det är vår egen översättning.  

 

Insats och Intresse (Stake and Interest)    

I detta förfarande använder författaren språket för att framställa/undvika att framställa sig själv 

som neutral i frågan och således inte har något egenintresse i frågan. Detta gör författaren för 

att försöka övertyga läsaren om att hon/han inte har något personligt intresse av att det förhål-

ler sig på ett givet sätt, även om han/hon alltid har det. Detta kan göras på flera olika sätt; 

 

Insats inokulering (Stake inoculation), är författarens medvetna insats om att en version av 

uttalandet leder till att det undermineras. Författaren använder en förklaring för att hantera 

och avvärja detta. Exempelvis via utsagor som "Jag tyckte hårdrock var dåligt, men det var 

innan jag hade lyssnat på det". Genom denna förklaring har författaren försökt byggt upp tro-

värdighet och saklighet.  

 

Insats, Fakta, Attityder och Befogenheter (Stake, Facts, Attitudes and Attributions), används 

för att få något att verka som fakta i sig själv utanför författaren, fast det egentligen inte är 

det. Exempelvis genom att använda passiv form av uttalandet som ofta används vid nyhets-

sändningar. Genom att författaren presenterar bakomliggande attityder och kännetecken kan 

läsaren få uppfattningen av att det är fakta som presenteras i texten.  

 

Insats bekännelse (Stake confession), sker när talaren erkänner att han/hon uttalar sig på detta 

sätt för att övertyga läsaren. På detta sätt försöker talaren att visa att "det är bättre att före-

komma än förkommas". Det kan lätt verka som om författaren serverar lättillgänglig kritik till 

sin text, men vad han/hon egentligen gör är att förekomma kritikerna och på det sättet ta bort 

genomslagskraften i argumentet. Om en kritiker ger sig på texten kan det uppfattas som gamla 
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nyheter eftersom författaren redan förekommit dem. Tekniken kan även göra att författaren 

uppfattas som ärlig och objektiv, vilket ska stärka trovärdigheten för läsaren.  

 

Insats och Subtilitet (Stake and subtlety), är när talaren använder sig av allmänt kända fraser 

och idiom. Svenska exempel på allmänt kända fraser och idiom kan vara "dans på rosor", "dra 

öronen åt sig", "Hade huvudet på skaft". Potter (1996) menar att det existerar så många olika 

fraser är en indikation på hur centrala dessa talesätt är för uppbyggnaden av sammanhang där 

författaren samtidigt refererar till en annan kontext med välkänd innebörd .   

 

Egen placering (Footing), är när författaren presenterar faktiska intentioner som sina egna 

eller genom att distansera sig själva från det. Aningen genom att ta åt sig mer av äran än vad 

han/hon har rätt till eller förminska sitt eget ansvar i frågan. Detta används många gånger i 

nyhetsintervjuer där det arbetas upp ett sken av ansvar eller icke-ansvar.  

 

Kategorisk rättighet (Category entitlement)   

I detta förfarande framhäver författaren olika roller och titlar på aktörer som har förväntningar 

på sig från omvärlden att inneha stor kunskapsförmåga inom det givna området. Detta genom 

att berätta yrkesbeteckningar och namn som värderas högt i den kategori som presenteras. 

Exempelvis kan författaren välja att framhäva en viss yrkesroll, omständigheterna runt eller 

ett namn på en framstående person inom kategorin vilket bör öka trovärdigheten i texten. När 

en person som är högt aktad inom sitt område och har stor kunskap om händelsen uttalar sig, 

blir följden troligtvis att läsaren uppfattar detta som fakta och kritiken uteblir. Detta stärker 

textens trovärdighet och är ofta förekommande i åtskilliga sammanhang. Potter (1996) menar 

att kategorisk rättighet behandlas som en fast beståndsdel i det sociala systemet men borde 

snarare behandlas som företeelser som kan byggas upp eller undermineras.  

 

Metaforer (Metaphors)  

Inom litteraturen är det vanligt att författare använder sig av metaforer. Metaforer anses vara 

en beskrivning där framställningen är performativ, d.v.s. begrepp som utsägs ha sin egen hand-

ling, Till skillnad från en bokstavlig beskrivning som säger precis som det är kan metaforer 

anses förvrida sanningen till något lite lömskt. Författaren kan på detta sätt få in en handlig i 
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ett eller två beskrivande ord. Ofta är det termer som används inom andra områden, som ex-

empelvis inom vården där man lånar uttryck från militär verksamhet så som att 'bekämpar 

angrepp' från virus.  I praktiken kan det vara svårt att avse vad som är metaforer och vad som 

inte är det, av den orsaken att vi frekvent använder oss av detta i vårt vardagliga uttryck. Potter 

(1996) föreslår att vid en diskursanalys inte lägga allt för stor vikt på just detta moment. Dock 

bör vi vara medvetna om att det är vanligt förekommande det är i texten vi studerar.  

 

Konsensus och Bekräftelse (Consensus and Corroboration)   

Författaren skapar fakta genom att skapa samtycke mellan två eller flera oberoende källor. På 

så sätt blir det som innan bara var en beskrivning istället fakta. Konsensus bland källorna leder 

därmed till en bekräftelse av fakta som påvisar pålitlighet för omständigheterna.  Potter (1996) 

varnar för att det i texter ofta kan verka som att källorna är oberoende, men i en diskursanalys 

är det viktigt att granska detta med kritiska ögon. Exempelvis kan vittnen ha pratat ihop sig 

innan om vad de såg eller så kan källorna bygga på samma undersökning.  

 

Detaljrikt berättande (Detail narrative)   

Genom att fylla en text med detaljer resulterar det i att textens pålitlighet ökar. Detta kan 

författaren göra genom att skriva med en mängd detaljer i texten eller genom att skriva med 

direkta citat där författaren framstår som ett trovärdigt vittne. Till skillnad från att bara skriva 

om helheten går författaren här ner och skriver mer detaljerat i texten. Genom en ingående 

beskrivning i en text, utlämnas läsaren till att acceptera författarens perspektiv och övriga 

synvinklar utesluts.  Ofta används tiden som en rödtråd i ett detaljerat arbete som en text. Att 

inleda med en historik bild för att jobba sig mot det aktuella läget minskar sannolikheten för 

att texten skulle vara påhittad. 

 

Kategorisering (Categorization)  

Kategorisering sker alltid när någonting beskrivs. Beskrivningen kategoriseras efter bland an-

nat händelser, egenskaper, personer eller objekt och får därmed en särskild eller framträdande 

karaktär. Det är genom kategorisering som saker konstrueras och blir tillskrivna en specifik 

mening. Forskare med fokus på lingvistik studerar ofta hur kategorisering av personer eller 

grupper har en förmåga att variera med en rad olika trender och organisatoriska egenskaper. 

Potter (1996) menar att de med ett större kritiskt fokus betonar en bredare sorts kategorisering 

som sker närhelst en beskrivning används i en text. Analysen är emellertid inte av forskarens 
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kategorisering, utan av de ord eller tolkningsrepertoarer som författaren använder sig av i tex-

ten.  

  

Extremering och Minimering (Extrematization and minimization)  

Extrema formuleringar som minimerar eller överdriver innebörden i texten. Tekniken handlar 

ofta om att ta beskrivningen till sin ytterkant såsom fokusering på dimensioner av stor mot 

liten, våldsam mot icke våldsamma eller bra mot dålig. Författaren använder extremering och 

minimering ofta för att vinna en argumentation, justifiera beteende eller anklaga. Att extre-

merna någonting är synonymt med att få de att framstå exempelvis bättre eller mer. Anders är 

snäll blir istället Anders är snällast i världen. Tvärtom vad gäller minimering, då någonting 

ska framstå som mindre eller rent av irrelevant. Exempelvis "Lisa fick ett sår" kan bli "Lisa 

fick en liten skråma".  

3.4.4 Krispunkter 

Under analysprocessen formuleras nya teman medan andra kan avvisas, detta kan ske bland 

annat genom att krispunkter uppstår. Krispunkter, enligt Winther Jørgensen och Phillips 

(2000), är när texten är motsägande, att den ger indikationer av att någonting inte stämmer. 

Krispunkter uppstår när det bildas konflikter mellan olika tolkningsrepertoarer eller diskurser: 

exempelvis genom att ångra något som tidigare delgivits eller att en förändring sker. Dessutom 

upplyser de om att söka efter krispunkter kan vara ett bra sätt att komma igång med analyse-

ringsarbetet (Winther Jørgensen & Phillips 2000:122). 

3.5 Genusordning 

Enligt Connell (2002) är kön någonting vi tar för givet. Vi identifierar andra genom att defi-

niera dem som män, kvinnor, pojkar eller flickor. Först efter vi kategoriserat personen kon-

strueras vår uppfattning av personen i fråga.  

 

As men or women we slip our feet into differently shaped shoes, button our shirts on opposite sides, 

get our heads clipped by different hairdressers, buy our pants in separate shops, and take them off 

in separate toilets. [Connell, 2002:3] 

 

Connell (2002) menar att beroende på vår könstillhörighet finns det en uppfattning om hur 

vi förväntas förhålla oss till normen och agera därefter. Uppfattningen om att särskiljningen 
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mellan könen är naturlig resulterar i en stor problematik när någon inte följer det förutsedda 

mönstret. Att vara en man eller kvinna är ingenting vi föds in i, utan vi förvärvar egenskaper 

under vår uppväxt som är typiskt maskulina eller feminina och konstrueras därmed in i 

könskategorierna. Samtidigt som det finns en social konstruktion av individen finns det även 

en individuell. Individen gör själv anspråk på den könskategori den känner sig tillhöra, där-

med håller denne med eller inte om den normativa könskonstruktionen. Individer skapar sig 

själva genom att anamma feminina eller maskulina egenskaper, oftast en blandning av båda. 

Men genom att upprätthålla särskiljningen mellan könen upprätthålls också ojämlikheten 

den producerar. I länder där kvinnorna har tillgång till högre utbildningar och därmed högre 

positioner inom organisationer besitter männen fortfarande majoriteten av positionerna på 

högre nivåer (Connell, 2002:3-6).  

 

Organisationer var till en början en manlig institution, och har varit så länge. Männen har 

länge arbetat för familjens uppehälle medan kvinnorna har tagit hand om hushållet. Under den 

senare hälften av 1900-talet började kvinnor bli mer och mer aktiva inom företagsvärlden. Till 

en början hade kvinnorna endast små tjänster som inte krävde några högre kvalifikationer. 

Men sedan dess har det skett en stor förändring då kvinnorna idag kämpar för jämlikhet och 

de strävar efter att ansluta sig till de högre positionerna inom företagsvärlden (Connell, 

2002:97-101).  

3.6 Identiteten  

Identiteten utformas genom sociala processer. Men hjälp av sociala relationer och den sociala 

strukturen kristalliseras, modifieras och vidmakthålls identiteten, man kan säga att fenomenet 

identitet dialektiskt växer fram i förhållandet mellan samhälle och individ (Berger & Luck-

mann 2010:201–202). Samtliga objekt i vår medvetenhet, det vill säga allting vi gör eller tän-

ker på är en del av vår identitet. Vi konstrueras genom språket och därför genom diskurser 

eftersom ingenting självständigt existerar utanför diskursen Även om vi upplever att vi är 

författarna av vårt eget liv så menar socialkonstruktivisterna att allt som det innebär är en 

effekt av språket och därför en effekt av diskursen (Burr 2003:105). Identiteten skapas genom 

att väva samman många olika diskurser som finns tillgängliga i vår närhet samt via kommu-

nikationen med människor i vår sociala omvärld (Burr 2003:106). Inom diskursteorin skapas 

inte en yttre värld "därute", utan snarare skapar de en verklighet eller en sann värld för indi-

viden (Winther Jørgensen & Phillips 2000:104).  



16 

 

3.7 Sammanfattning teori 

Här ovan har studiens teoretiska och metodmässiga utgångspunkter presenterats. Grundläg-

gande för studien är ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där vi med kritiska ögon kan upp-

fatta att samhället ständigt konstrueras och förnyas.  Inom dessa preferenser har diskurspsy-

kologi sin grundansats, och genom diskurspsykologins fokusering på den retoriska uppbygg-

naden av artiklarna hitta central begrepp och kategorier som är aktuella i vår analys av artiklar 

om kvinnligt chefskap från chef.se.  
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4 Metod och Material 

Nedan presenteras studiens metodval, tillvägagångssätt och de medvetna beslut som tagits 

för att sammankoppla material och metod som ska resultera i en fruktbar analys. Här presen-

teras också källkritik samt avslutningsvis en reflektion över etiska aspekter. 

4.1 Metodval 

Kommunikationsmedlet är så centralt inom sociala aktiviteter att det oftast uppfattas som 

transparent och självklart. Men språkets uttryck säger ofta mycket mer än vad man kan tro 

(Potter & Wetherell 1987:9). Orsaken är att vi i alla sociala sammanhang i dagens samhälle 

blir utsatta för språk i skrivna och talade former på alla möjliga vis; i konversationer, tidningar, 

böcker, på tv m.m. som till följd av detta blir det en stor del av våra vardagliga liv (Potter & 

Wetherell 1987:1). Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver syftet med att använda 

diskursanalys som att "kartlägga de processer där vi kämpar om hur teckens betydelse ska 

framställas och där vissa betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi uppfattar dem 

som naturliga" (Winther Jørgensen & Phillips 2000:32).  

 

Många andra kvalitativa angreppssätt bygger, precis som diskuspsykologin, på analysen av 

betydelseproduktion. Men diskurspsykologi är intresserad av hur människor konstruerar be-

tydelsen av vissa begrepp och ord för att skapa en gemensam mening i ämnet (Winther Jør-

gensen & Phillips 2000:116).  Eftersom vi var intresserade av den retoriska uppbyggnaden av 

språket föll valet naturligt på diskurspsykologisk analys som metod. Då syftet med studien är 

att belysa hur kvinnliga chefer framställs i media ansågs detta vara den mest lämpliga meto-

den, eftersom fokus ligger på hur texten är organiserad och konstruerad vilket därmed styrker 

tidigare konstruktioner av den sociala omvärlden (Winther Jørgensen & Phillips 2000:112). 

Diskuspsykologisk analys skiljer sig från kritisk diskusanalys på det sätt att den inte lägger 

någon större vikt vid den språkliga strukturen, utan fokuserar på den retoriska organiseringen 

av texten (Winther Jørgensen & Phillips 2000:115).   

 

En begränsning med diskurspsykologisk metod har varit att den förmått oss att under studiens 

gång uppmärksammat tidsåtgången, då diskursanalyser vanligtvis tar lång tid att genomföra. 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) höjer tydligt ett varningens finger med två tydliga me-

ningar: "Diskursanalys tar lång tid. Utöver den tid man använder på själva den systematiska 
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analysen, ska man lägga ner mycket tid på att läsa och läsa om texter."(Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:117). Utöver varningen vi fått via litteraturen, har även andra föreläsare och vår 

handledare påpekat detta.  

4.2 Tillvägagångssätt 

Genom systematiskt och överlagt planerande har studien genomförts med goda tidsmarginaler 

och välplanerad uppläggning. Nedan redogörs studiens genomförande genom olika rubriker 

på olika skeden i studien. 

4.2.1 Förarbete 

Efter överenskommelse om vad studiens syfte och frågeställningar skulle innehålla samt vil-

ken metod vi var intresserade av började undersökningsarbetet med att söka i söktjänsten "So-

ciological Abstracts" efter relevant forskning. Sökorden som användes var: discourse, di-

scourse analysis, female, women, manger, management. Resultatet av sökningen var tunn och 

vi utökade sökningen till söktjänsten "Communication & Mass Media Complete" med samma 

nyckelord eftersom vi är inriktade på medias framställning av kvinnliga chefer. Av resultatet 

utsågs fem internationella vetenskapliga artiklar ha en högre relevans för vår studie. Tre av 

artiklarna bygger på diskusanalyser som berör kvinnliga chefer och två av artiklarna berör 

diskursen om kvinnliga chefer. Med separat genomläsning och gemensam summering kunde 

vi pressentera tidigare forskning inom vårt intresseområde.    

4.2.2 Urvalsprocess och teoretisk inramning 

Som nämnt tidigare är de bilder media visar upp en stor faktor till hur vi baserar vår egen 

världsbild. Då studien gäller hur kvinnliga chefer porträtteras och framställs ansågs det lämp-

ligt att materialet som ska granskas kom ifrån en tidning som avsågs för chefer, men även 

finns tillgänglig för gemene man. Chef förklarar sig själv som ett stöd, bollplank och inspirat-

ion för chefer samt att tidningen når ut till ca 143 000 chefer i de nordiska länderna(chef.se). 

 

Artiklarna som har analyserats kommer ifrån Chefs webbaserade tidning, chef.se. Då fram-

ställningen av kvinnliga chefer är det som är aktuellt för denna studie användes sökorden 

”kvinnliga chefer” på internetsidan för att nå relevanta artiklar. Av resultatet användes de sju 

senaste utgivna artiklarna i analysen, dessa artiklar publicerades mellan åren 2013 och 2014. 
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Vilket vi ansåg var tillfredställande för att uppfylla syfte och frågeställningar och få ett så 

aktuellt resultat som möjligt.  

 

När urvalsprocessen var gjord, började vi sammanställa den teoretiska inramningen. Vi dis-

kuterade fram vilka teorier som vi tyckte passade studien och till vår hjälp hade vi den tidigare 

forskningen, syfte samt frågeställningar. Vi valde att presentera teorierna med generella och 

allmänna teorier först för att sedan specificera oss mer och mer ju längre in i kapitlet läsaren 

kommer. Parallellt med studiens gång har vi fått revidera teorikapitlet eftersom nya relationer 

mellan teori och undersökningen har framkommit.   

4.2.3 Analysens utförande 

För att öka tillförlitligheten på studien började vi analysen genom att läsa materialet var och 

en för sig. Vi läste igenom artiklarna flertalet gånger och under processen markerade vi 

stycken och meningar som var karakteristiska för diskurspsykologisk metod. Efter det åtskilda 

självständiga arbetet sammanfogade vi våra separata analyser och fick ut en gemensam analys 

där så gott som samtliga markeringar var av samma sort. Vid ytterligare en genomgång av 

materialet fick vi en uppfattning om vilka kategorier som var vanligast i texterna och vilka 

som var lite mera ovanliga. Det ska påpekas att samtliga diskurspsykologiska kategorier upp-

täcktes i textrena och materialet bedömdes som tillfredställande för att en god och djupare 

analys skulle vara möjlig. Nästa steg var att identifiera olika tolkningsrepertoarer i artiklarna. 

De tolkningsrepertoarerna vi gemensamt diskuterade fram och som beskriver kvinnan som 

chef är: Kvinnliga chefers egenskaper, Hjälpmedel för kvinnliga chefer, Kvinnliga chefers 

osäkerhet, Kvinnliga chefers ambitioner och Kvinnliga chefer i arbetslivet. Med hjälp av de 

retoriska teknikerna samt tolkningsrepertoarerna kunde vi sammanställa en reslutat/analysdel 

som återkopplade tillbaka till teorin med citat ur artiklarna som vi tolkar som karakteristiska 

för temat som presenteras. Analysen konstruerade vi genom diskussioner av varje tolknings-

repertoar och retorisk teknik, de som var relevanta för ämnet presenteras i resultat och analys-

kapitlet. Efterföljande och avslutande steg var att sammanställa resultatet i slutdiskussioner, 

egna reflektioner och förslag till fortsatt forskning.   

4.3 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas det att en överensstämmelse finns mellan resultatet och teorier, alltså att 

studien mäter det den säger sig mäta (Bryman 2008:352). Enligt Winther Jørgensen och 
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Phillips (2000) kan validitet av en diskursanalys avgöras genom studiens sammanhang. Ana-

lysen ska skapa sammanhang i studien, finns det element som strider mot sammanhanget sjun-

ker studiens trovärdighet (Winther Jørgensen & Phillips 2000:122–123). Vi har valt dessa 

artiklar för att de är av typisk sort i hur kvinnliga chefer framställs i media samt eftersom Chef 

är en stor och väletablerad tidskrift både i pappersform och digitalt. Analysen genomfördes 

först självstängigt och sedan tillsammans för att öka validiteten på undersökningen. Genom 

att precisera vårt metodval efter syfte och frågeställningar ökar analysens noggrannhet i att 

mäta det som studien säger sig mäta (Bryman 2008:474–475). Valet av diskurspsykologisk 

analys gjordes därför att syftet och frågeställningarna var retoriskt inriktade. Som Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) förklarar undersöker diskurspsykologi språkbrukets mening i 

givna kontexter (Winther Jørgensen & Phillips 2000:97). 

 

En studies reliabilitet syftar på hur tillförlitlig studien är, detta baseras på huruvida resultatet 

av en studie går att replikera genom en ny studie (Bryman 2008:49). I denna studie uppnås 

reliabiliteten genom att arbetsprocessen tydlig framgår, likaså hur resultatet relateras till me-

tod och teori. Intern reliabilitet syftar på att samtliga som har deltagit i studien är överens om 

hur materialet skall tolkas (Bryman 2008:352). Då vi suttit separat och tolkat/analyserat 

materialet för att sedan ställa samman och diskutera resultatet tillsammans är resultatet skapat 

av två olika tolkningar som utmynnat i ett gemensamt resultat . Därför var det viktigt för oss 

att presentera processen och tillvägagångssättet på ett lättillgängligt sätt så att läsaren kan följa 

hela utvecklingen från tanke till färdigt studieresultat. Studien är systematiskt och omsorgs-

fullt utförd i samtliga steg för att minimera risken för felkällor och andra misstag (Bryman 

2008:49).  

4.4 Reflexivitet 

Genom att betrakta språk och mönster i artiklarna om kvinnliga chefer ger vi en tolkning på 

hur de framställs. Som många andra vetenskapsmän som använder sig av ett diskurspsykolo-

giskt tillvägagångssätt är vi medvetna om att vår studie inte ger den enda möjliga svaret på 

frågeställningen och syfte utan att det är en version med hjälp av vår upplevda verklighet och 

erfarenheter (Winther Jørgensen & Phillips 2000:111). Som Börjesson (2003) skriver  
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Fenomenet skulle ha kunna skildras annorlunda, med ett annat fokus, en annan vinkling, berättas 

utifrån en annan teoritradition, och så vidare. Varje situation kan fokuseras på en mängd olika sätt. 

Och vilka dessa tänkbarheter är, är upp till forskaren. (s.22)  

   

Skildringen baseras alltså på var fokus läggs. Men då vi är två uppsatsförfattare som genom-

fört studien kan arbetet få fler aspekter och tolkningar och därmed erbjuda en djupare förkla-

ringsvärde av studiens syfte än om det varit en ensam författare.  

4.5 Källkritik 

Vid alla metoder är det viktigt med källkritik, men Börjesson (2003) poängterar att vid en 

diskursanalys är källmaterialet en del av den sociala verkligheten vi lever i vilket kan medföra 

att källkritiken ses som omotiverad. Oavsett om ursprunget är en statlig utredning eller en 

artikel ur någon tonårstidning så är den skriva texten en del utav det nutida samhället, vilket 

är det vi är intresserade av att analysera (Börjesson 2003:16).  

 

Med detta utgångsläge väljer vi ändå att kortfattat presentera en källkritik av tidningen chef 

så att ni läsare ska få en uppfattning av vad det är för källa vi baserar vår analys på. Vi har 

analyserat kvinnliga chefers framställning i de senaste 7 artiklar som finns på chef.se när en 

sökning på "kvinnliga chefer" gjorts.  De valda artiklarna har utgivits år 2013-2014 och var 

de senaste upplagda, vilket betyder att materialet är aktuellt. Artiklarna är skrivna av fyra olika 

författare, Calle Fleur, Fredrik Hillvesson, Maria André och "Redaktionen" där alla har en 

länk till andra artiklar skrivna av samma person. Artiklarna är alla identifierade med författa-

rens namn, förutom en, Redaktionen framstår vara ett samlingsnamn på en okänd författare, 

en eller flera medlemmar av redaktionen. Calle Fleur och Fredrik Hillvesson har även en liten 

informationsruta samt en bild och även kontakt uppgifter.  

 

Chef är en tidning som sedan 1995 ges ut 11 gånger om året. Tidningen har ca 115 000 pre-

numererande (år 2013) och tros nå ut till ca 143 000 chefer (Chef.se). Syftet med artiklarna 

på chef.se bedömer vi vara att informera och påverka. Eftersom artiklarna finns att tillgå för 

alla som vill utan att det kostar något samt eftersom att Chef riktar sig till dem som "har höga 

ambitioner, brinner för sitt jobb och älskar att se sina medarbetare växa"(chef.se). Chef är som 

namnet avslöjar till för chefer eller ledare och ansåg av oss högst relevant eftersom vårt syfte 

var att undersöka hur kvinnliga chefer framställs i media.  
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4.6 Etiska aspekter 

De grundläggande etiska aspekterna enligt Bryman (2008) rör de som är inblandade i studien; 

deras frivilliga deltagande och konstanta anonymitet (Bryman 2008: 131–132).  En studie 

baserad på diskurspsykologi ses som trovärdig och reliabel när uppsatsen redogjort för hela 

forskningsprocessen från början till slut (Fejes & Tjornberg 2009:102–103). Denna uppsats 

redogör hur insamlingen av materialet som är till grund för den tidigare forskningen samt 

materialet som kommer analyseras skett. Då det tydligt framgår hur materialet tagits fram 

samt att materialet i fråga är offentlig och finns för allmän beskådning kan inte etiska aspekter 

som exempelvis konfidentialitetskravet och nyttjandekravet appliceras på denna studie. Ef-

tersom denna studie handlar om att analysera redan skriven text, har vi under studiens gång 

inte behövt belasta yrkesaktiva personer som vi exempelvis skulle varit förmådda att göra vid 

en intervjusituation.  
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5. Resultatredovisning och analys 

Nedan presenteras resultatet av analysen som är baserad på artiklarna ur tidningen Chef. 

Analysen presenteras genom de tolkningsrepertoarer som hittats i artiklarna. De tolkningsre-

pertoarer som beskriver kvinnan som chef är: Kvinnliga chefers egenskaper, Hjälpmedel för 

kvinnliga chefer, Kvinnliga chefers osäkerhet, Kvinnliga chefers ambitioner och Kvinnliga 

chefer i arbetslivet. Under rubrikerna med tolkningsrepertoarer finns en del av de mest åter-

kommande retoriska metoderna presenterade samt sammankoppling till teoretiska premisser 

och centrala begrepp.  

 

Kvinnliga chefers egenskaper 

Kvinnan är central för denna studie och vi har i vår analys funnit belägg som kan påvisa hur 

hon konstrueras.  

 

… kommer ledaregenskaper som traditionellt ansetts vara mer ”kvinnliga” – sådant som att vara 

passionerad, lojal, konsensussökande, empatisk – efterfrågas allt mer, menar Joanna Barsh. [Ur 

artikeln 'Kan kvinnliga chefer förändra kapitalismen?'] 

 

… tror att det finns ett behov av ledarskap som präglas av värderingar som traditionellt har för-

knippats med kvinnor, som empati, kommunikation och samhällsansvar. [Ur artikeln ’Kvinnliga 

chefer populära i Europa’] 

 

I de ovanstående citaten beskrivs kvinnan, eller traditionellt kvinnliga ledaregenskaper, som 

empatisk, lojal, samhällsansvarig, konsensussökande samt kommunikativ. Med denna be-

skrivning kategoriseras den kvinnliga chefen och läsaren kan få en uppfattning om att kvinnor 

har dessa egenskaper. Resultatet av citatet är därmed att en bild kan skapas av kvinnliga chefer 

då de kategoriseras som mjuka och lugna. Dessa beskrivningar eller begrepp kan tillsammans 

ge en bild av kvinnliga chefer som vårdande personer som alltid lyssnar, ser till att alla är 

deltagande och överens samt att hon är ansvarsfull och snäll. Hennes egenskaper och beteen-

den kan uppfattas som mjuka och omvårdande. Med en specifik beskrivning av ’det kvinnliga’ 

särskiljs kvinnliga egenskaper ifrån manliga egenskaper och enligt genusordningen kan en 

bild skapas av vad kvinnligt ledarskap är och separeras därmed från manligt ledarskap. 

 

När en kvinna beskrivs på ett sådant sätt som i ovanstående citat, kan det leda till att andra 

kvinnliga chefer, eller kvinnor som strävar efter att bli chef, socialiseras in att identifiera sig 

efter detta och likande mediala beskrivningar. Hon kan uppfatta det som att en kvinnlig chef 
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måste besitta dessa egenskaper som beskrivs i artikel och för att hon ska passa in så ändrar 

hon på sin identitet och personliga intressen. Detta uppfattar vi inte som unikt för diskursen 

om kvinnliga chefer utan är något som berör alla diskurser i dagens samhälle. Oavsett vilken 

kultur en människa identifierar sig med, kan det vara beskrivningar som detta ovanstående 

citat som formar individen och hur den för sig och är. Vi uppfattar det dock som att det är upp 

till varje enskild person att välja vilka inspirationskällor man väljer att ta intryck från. 

 

I våras avfärdade till exempel Chef synen på ett ”kvinnligt” ledarskap som en myt: Ett könsbundet ledar-

skap existerar helt enkelt inte. [Ur artikeln ’Kan kvinnliga chefer förändra kapitalismen?’] 

 

Citatet ovan kan uppfattas som om det motsätter sig genusordningen och att det påstår att 

ledarskap inte kan tolkas som varken manligt eller kvinnligt. Nu har en krispunkt bildats på 

grund av att beskrivningen av traditionellt kvinnligt ledarskap motsägs. Tidigare citat menade 

på att en skillnad mellan manligt- och kvinnligt ledarskap kan finnas och därmed kategorise-

rade ’traditionellt kvinnliga ledaregenskaper’. Tidningen säger emot sig själv vilket kan skapa 

obalans och resultera i en krispunkt. Tidningen har både artiklar som argumenterar för tradit-

ionellt kvinnliga ledaregenskaper samtidigt som några artiklar argumenterar för att ingen skill-

nad mellan könens ledaregenskaper finns. Krispunkten kan finnas för att tidningen skapar 

artiklar för alla dess läsare, att alla har någonting som går i linje med den egna tanken. Eller 

så kan, på ett år som är skillnaden mellan dessa artiklar, tidningen ändrat uppfattning, då i 

linje med den egna artikeln ’Ett könsbundet ledarskap existerar helt enkelt inte’. Undersöker 

vi artiklarnas författare ser vi att det första och tredje citatet, som presenterats här ovan, kom-

mer ifrån samma artikel och därmed samma författare. Det andra citatet har ingen författare, 

utan artikelns författare är Redaktionen. Att författaren inte är känd stärker inte konsensusen 

som finns mellan första och andra citatet utan snarare ifrågasätter artikelns och dess författares 

legitimitet.  

 

Hjälpmedel för kvinnliga chefer 

Då kvinnliga chefer är färre än manliga har vi i vår analys funnit belägg för att organisationer 

tar till åtgärder och hjälpmedel för att öka antalet kvinnor som besitter chefspositioner.  

 

… Det är viktigt att inte förneka att kvinnor och män kan ha olika krav på en chefstjänst. [Ur 

artikeln ’Rätt stöd i rollen gav fler kvinnliga chefer’] 
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Yvonne Ronnerfors erfarenhet är att kvinnor fortfarande tänker mer på hur de ska få sitt yrkes- 

och privatliv att gå ihop… … [Företaget erbjuder] anställningsvillkor som gör det lättare att kom-

binera jobb och hem. Exempelvis är arbetstiderna flexibla och det finns även möjlighet att vara 

ledig under perioder. Dessutom finns det ofta en backup-person som kan rycka in när någon är 

ledig. [Ur artikeln ’Rätt stöd gav fler kvinnliga chefer’] 

 

I ovanstående citat uppfattar vi det som att skapas en distans mellan mannen och kvinnan på 

grund av att kvinnan beskrivs vara annorlunda än sina manliga kolleger. Män och kvinnor kan 

ha olika förutsättningar, vilket är någonting som man kanske bör ta hänsyn till. Med denna 

beskrivning tolkar vi det som att kvinnliga chefer kategoriseras eftersom de här särskiljs från 

männen, då kvinnliga chefer kan ha andra krav än manliga. Därmed beror hjälpmedlet för 

chefer på chefens kön. I och med dessa citat kan man tolka det som att genusordningen för-

stärks, återigen särskiljs kvinnan och mannen och påvisar därmed att det möjligen existerar 

en skillnad mellan könen på grund av könet. Kvinnan kategoriseras som familjeorienterad och 

organisationer behöver anpassa sig efter henne om hon ska ta chefserbjudandet. Jämfört med 

sina manliga kollegor kan hon inte bara få stöd när hon tar sig an chefsrollen, utan chefsposit-

ionen behöver troligtvis anpassas efter henne då hon inte enbart är yrkesfokuserad utan också 

familjeorienterad. Kvinnan tycks ändå vara eftertraktad då företag sätter mål och eventuellt 

erbjuder coachning och mer anpassningsbara arbetstider.  

 

81 procent av företagen har ett chefsutvecklingsprogram. Av dessa företag har bara 17 procent ett 

särskilt program för att öka andelen kvinnor på ledande positioner (för ett färskt exempel på hur 

företag kan arbeta med den typen av projekt, besök hemsidan för projektet Battle of the numbers). 

[Ur artikeln 'Andelen kvinnliga chefer ökar'] 

 

Citatet ovan tolkar vi som att det finns organisationer som aktivt arbetar för att anställa fler 

kvinnliga chefer. Ett aktivt arbete för att anställa fler kvinnliga chefer kan till exempel förkla-

ras med ett program som är skapat för att hjälpa kvinnor till chefspositioner. Ett sådant pro-

gram tolkar vi som att det motsätter sig genusordningen då organisationer tidigare var man-

liga, istället arbetar vissa organisationer mot en jämställd arbetsplats och försöker neutralisera 

det manliga klimatet.  

 

Undersökningen 'Battle of the numbers', som nämns på feltalet ställen i artiklarna, är startat 

och drivet på initiativ av bland annat Chef, vilket de inte är särskilt tydliga med i artiklarna. 

Ingen av artiklarna som vi har analyserat nämner Chefs koppling med Battle of the numbers, 

http://www.battleofthenumbers.se/
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dock kan detta ha påpekats i andra artiklar som vi inte har med i vår analys. I citatet refererar 

alltså tidningen till sig själv som en pålitlig källa inom området., därmed tar också Chef åt sig 

äran vilket vi uppfattar som att chef använder sig av den retoriska metoden egen placering. 

 

Undersökningen, som är gjord av bemanningsföretaget Randstad, visar att när det gäller kvinnors 

möjlighet att avancera till chef tror två av tre svenskar att det är svårare för en kvinna. Drygt hälften 

av de tillfrågade tror dessutom att kvotering skulle leda till fler kvinnliga chefer. [Ur artikeln 

’Kvinnliga chefer populära i Europa’] 

 

Ovanstående citat tolkar vi som att den allmänna uppfattningen är att det är svårare för kvinnor 

att avancera inom organisationer och därmed besitta chefspositioner. Detta tolkar vi återigen 

också som en kategorisering av den kvinnliga chefen. Kvoteringen skulle hjälpa till att öka 

antalet kvinnliga chefer, därmed kan kvotering anses hjälpa jämställdheten men kvotering kan 

uppfattas som kvinnornas enda chans till att nå högre positioner. Den här kategoriseringen 

kan få läsaren att undermedvetet förstå att kvinnor måste kämpa att få en chefsposition eller 

att hon helt enkelt kvoteras in och egentligen inte är den bästa för jobbet. Ovanstående citat 

kan tolkas som resultat av genusordningen då kvinnliga chefer inte är normaliserat, kvinnan 

kan tros behöva hjälp att inta en chefsposition, då chefspositioner inte är anpassade efter 

kvinnliga innehavare. 

 

”Det är stora förändringar sedan jag började. Med flera kvinnor i gruppen blir det andra samtal-

sämnen i fikarummet och mer dynamik”, säger Ulrika Åsenius som arbetat på SAAB i 18 år och 

är chef sedan ett halvår tillbaka. [Ur artikeln 'Så lyckades SAAB få in fler kvinnliga chefer'] 

 

Det ovanstående citatet kan ses som ett exempel på resultat av de hjälpmedel som finns för 

kvinnliga chefer och hur de påverkar arbetsklimatet. Citatet av Ulrika Åsenius samtycker med 

SAABs arbete för fler kvinnliga chefer och kan ses som att det har skett en skillnad inom 

företaget. Därmed tolkar vi det som att det bekräftats att SAAB:s arbete för att få in mer 

kvinnliga chefer har lyckats och en bild skapas av att det är ett framgångskoncept. Att nämna 

Ulrika Åsenius namn och erfarenhet kan ses som en kategorisk rättighet, detta då hon har 

arbetat länge inom företaget och är därmed väl införstådd i organisationens kultur. Dessutom 

har hon nyligen blivit chef, alltså är hennes position ett resultat av arbetet som SAAB gjort 

internt för att höja de kvinnliga medarbetarna. Både det hon säger och hennes position kan ge 

en tilltro till artikeln och SAAB. Här tolkar vi det som att genusordningen återigen motarbetas, 
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detta då SAAB arbetar för att bli en jämställd organisation, och därmed tilldelas kvinnor mer 

makt där män tidigare har varit ensam härskare.  

 

Kvinnliga chefers osäkerhet 

I analysen har vi hittat ett citat som vi tolkar som  att den kvinnliga chefen kan uppfattas som 

osäker. 

 

Underskatta inte betydelsen av kvinnors självbild. Om en kvinna tvivlar mer på sin förmåga, 

erbjud olika typer av support… [Ur artikeln ’Rätt stöd i rollen gav fler kvinnliga chefer’] 

 

Ur ovanstående citat kan man uppfatta det som att alla kvinnliga chefer är osäkra i sig 

själva, och därför kan kvinnliga chefer eller kvinnor som vill bli chefer influeras till att 

identifiera sig med detta. Citatet ovan och likande uttalanden kan få läsaren att tro att 

alla kvinnliga chefer är osäkra i sig själva. Och om hon är en person som identifierar sig 

med kvinnliga chefer kan det leda till att hon själv tror att hon måste agera som om hon 

är osäker hon med, för det är så bilden av en kvinnlig chef ser ut. Citatet ovan uppfattar 

vi som ytterligare ett kategoriseringsexempel, då hon beskrivs som osäker och om hon 

ska ta sig an ett chefsjobb behöver hon stöd och hjälp. Denna bild förstärks av nedan-

stående citat.  

 

Kvinnor har ofta fler frågor de vill ha svar på innan de hoppar på en chefstjänst. De vill till exempel 

veta om det erbjuds någon support, som coachning eller mentor. [Ur artikeln ’Rätt stöd gav fler 

kvinnliga chefer’] 

 

På en punkt skiljer sig kvinnornas och männens svar. Kvinnorna är mindre säkra på att de kommer 

att nå de allra högsta chefstjänsterna. 69 procent av de kvinnliga mellancheferna var övertygade 

om att de skulle nå toppen. Bland männen var siffran 83 procent. [Ur artikeln ’Kvinnliga chefer 

lika ambitiösa som sina manliga kolleger’] 

 

Återigen tolkar vi det som att kvinnan framställs och kategoriseras som osäker för att ta sig 

an ett chefsjobb som uppenbarligen är utanför hennes trygghetszon. Den osäkra kvinnan tycks 

behöva olika hjälpmedel för att klara av en chefsposition. Här kan man tolka det som om 

kvinnan separeras från mannen då hon inte heller är säker på att hon kommer fortsätta att 

klättra i karriären jämfört med sina manliga kollegor. 
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Kvinnliga chefers ambitioner 

I analysen har vi uppfattat det som om det ändå finns belägg för att den kvinnliga chefen har 

ambitioner. 

 

82 procent av de kvinnliga cheferna har en önskan att avancera till den högsta ledningsnivån inom 

sin organisation… [Ur artikeln ’Kvinnliga chefer lika ambitiösa som sina manliga kolleger’] 

 

83 procent av kvinnorna har som ambition att avancera till nästa chefsnivå… [Ur artikeln ’Kvinn-

liga chefer lika ambitiösa som sina manliga kolleger’] 

 

Ovan kan vi tolka det som att kvinnan är, trots den tidigare påvisade osäkerheten, ambitiös 

och det framstår som att många kvinnor tycks vilja avancera inom organisationer. Denna gång 

kategoriseras kvinnan alltså som ambitiös och att hon tycks vara målinriktad på högre chefs-

positioner.  

 

Kvinnorna är också tydliga med sina förväntningar. Tre av fyra kvinnliga chefer (och ungefär lika 

många män) svarar att de marknadsför sig själva och berättar om sina ambitioner för sina överord-

nade chefer. [Ur artikeln ’Kvinnliga chefer lika ambitiösa som sina manliga kolleger’] 

  

Här tolkar vi det som att kvinnan ändå har viljan att avancera inom arbetet eftersom kvinnan 

tycks lägga ner tid och kraft på att visa sina ambitioner och engagemang för framtidsplaner. 

Detta kan uppfattas som att hon inte längre är osäker, hon porträtteras och kategoriseras åter-

igen som ambitiös och målinriktad. Vidare tolkar vi det som att i och med kvinnors vilja att 

avancera har de inte accepterat att chefspositioner ses som någonting manligt och går därmed 

emot den tidigare normen och genusordningen.  

 

De två senaste presenterade tolkningsrepertoarerna, Kvinnliga chefers osäkerhet och Kvinn-

liga chefers ambitioner, kan skapa en krispunkt. Eftersom den första tolkningsrepertoaren, 

Kvinnliga chefers osäkerhet, kan tolkas som att kvinnliga chefer är osäkra i sitt arbete och 

därför är rädda för att avancera. Men den andra tolkningsrepertoaren, Kvinnliga chefers am-

bitioner, kan uppfattas som att kvinnliga chefer är duktiga på att marknadsföra sig själva för 

att kunna avancera. Detta menar vi motsäger varandra och ger en spretig bild i skildringen av 

kvinnliga chefer. 

 

Kvinnliga chefer i arbetslivet 
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Nedan är resultatet av vår analys som belyser kvinnliga chefer i arbetslivet. 

 

”På många globala företag finns det krav på att du ska ha varit utlandsstationerad för att bli hög 

chef. Då blir det svårt om du samtidigt förväntas föda barn och vara hemma.” [Ur artikeln ’Kvinn-

liga chefer populära i Europa’] 

 

I Sverige finns det förväntningar från både näringsliv och samhälle att kvinnor ska vara hemma 

med barnen.” [Ur artikeln ’Kvinnliga chefer populära i Europa’] 

 

Ovanstående citat kan ses som exempel på hur kvinnan förväntas vara familjeorienterad. Det 

kan ses som naturligt och normalt för en kvinna att lägga karriären och yrkeslivet åt sidan för 

att fokusera på att föda barn och vara hemma med dem. Det tolkar vi som att det finns en 

förväntning på en kvinna som är nybliven mamma att gå på mammaledighet för att sedan 

kanske återvända till arbetet senare i livet. Vilket undermedvetet kan få henne att framstå som 

en mindre lämpad person till en chefsposition. Det kan därför uppfattas så som att kvinnor har 

ett val att göra, antigen karriär eller familj.  

 

I ovanstående citat uppfattar vi det som att det sker två sorters kategoriseringar. Många av de 

globala företagen beskrivs som ”utlandsorienterade”, alltså ska personalen i dessa företag 

också vara det. För att få en plats i företag som dessa måste anställda vara likasinnade, är de 

inte de platsar de därmed inte in i företaget och har små chanser att avancera. Den andra ka-

tegoriseringen är den av kvinnan. Kvinnor ska, som det i ovanstående citat står, ”föda barn 

och vara hemma” vilket också kan resultera i att kvinnor inte är utlandsorienterade. Kvinnan 

ska vara hemma och ta hand om de barn hon föder, därmed har hon ingen tid att vara utlands-

orienterad och på grund av detta har hon svårt att avancera inom organisationer och bli chef. 

I och med ovanstående citat tolkar vi det som att bilden förstärks av vad som är kvinnligt 

enligt normen och samtidigt särskiljs det ifrån det manliga. 

 

Joanna Barsh konstaterar att kvinnor fortfarande är gravt underrepresenterade på ledande posit-

ioner. Utvecklingen har till och med stannat av de senaste åren, menar hon. [Ur artikeln ’Kan 

kvinnliga chefer förändra kapitalismen?’] 

 

I ovanstående citat kan det tolkas som om att kvinnorna på ledande positioner är gravt under-

representerade och att det inte skett någon positiv utveckling under de senaste åren. Genom 
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att använda den retoriska metoden extremering och yttrycket 'gravt underrepresenterade' fram-

står underrepresentationen av kvinnliga chefer som grövre och stärker därmed argumentat-

ionen om att så är fallet.  

 

 

Rapporten innebar glada nyheter för oss som vet att mer jämställda organisationer leder till ökad 

produktivitet och bättre resultat: På sex år har könsfördelningen i svenska företag och organisat-

ioner gått från 29 procent kvinnor och 71 procent män, till 36 procent kvinnor och 64 procent män. 

[Ur artikeln ’Andelen kvinnliga chefer ökar’] 

 

I år nådde Ramböll för första gången hela vägen fram – och dessutom med god marginal. Företaget 

har nu 31 procent kvinnliga medarbetare medan motsvarande siffra för chefer är 34 procent. Detta 

ska jämföras med 2011 då andelen kvinnliga chefer var endast 19 procent… [Ur artikeln 'Rätt stöd 

i rollen gav fler kvinnliga chefer'] 

 

Där startade koncernledningen ett mentorsprogram för kvinnor (SMK) år 2006. Då var 14 procent 

av cheferna kvinnor. I dag ligger siffran på 22 procent, skriver tidningen Arbetsliv. [Ur artikeln 

’Så lyckades SAAB få in fler kvinnliga chefer’] 

 

Ovanstående citat kan tolkas som att antalet kvinnliga chefer ökar. Här anser vi att konsensus 

skapats mellan de ovanstående citaten och stärker kategoriseringen av att fler kvinnliga chefen 

besitter chefspositioner, jämfört med tidigare. Att de i artikeln benämner företaget Ramböll 

har vi tolkat som att de använder sig av den retoriska metoden kategorisk rättighet för att skapa 

trovärdighet med att nämna ett starkt varumärke och lägga vikt bakom påståendet om det ak-

tiva arbetet företaget har för att anställa fler kvinnor.  

 

Dock skapas en krispunkt här. Det är på grund av att de tre ovanstående citaten motsäger det 

tidigare citatet angående beskrivningen av att utvecklingen av antalet kvinnliga chefer har 

stannat av de senaste åren. Artikeln 'Kan kvinnliga chefer förändra kapitalismen?' är baserad 

på uppgifter från McKinsey medan de andra artiklarna baseras på uppgifter ifrån Statistiska 

centralbyrån och statisk om organisationerna som demonstreras i respektive artikel. Genom 

kategorisk rättighet ses både Statistiska centralbyrån och McKinsey som en legitima källor 

och därmed finns det ingenting som styrker att den ena artikeln är trovärdigare än den andra. 

Dock kan krispunkten bero på att de källor som bildar konsensus är svenska, medan källan 

som skapar en krispunkt avser studier gjorda inom ett stort antal länder och kan därmed kallas 

internationell. Kontrollerar vi artiklarnas författare ser vi att de artiklar som skapar konsensus 

http://www.prevent.se/sv/Arbetsliv/Artikel/2013/Allt-fler-kvinnliga-chefer-pa-Saab/
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har olika författare, därmed ökar trovärdigheten för att fler kvinnor besitter chefspositioner 

vilket resulterar i en mer jämställd organisation. Dock uppdagas det att en av dessa författare 

också har skrivit artikeln som kapar konsensus. Av det kan vi konstatera att författarna alltså 

inte gått ihop och skapat konsensus, utan artiklarna är oberoende av varandra. Men det uppstår 

fortfarande en krispunkt då det första citatet konstaterar att det inte finns någon positiv tillväxt 

för kvinnliga chefer. 
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6 Slutsatser och diskussion  

I det sista kapitlet presenteras en slutdiskussion utav denna studie. Först förs en diskussion 

över resultatet, utifrån frågeställningar och därefter utifrån tidigare forskning. Detta efter-

följs av våra egna reflektioner av denna studie och dess metodik. Avslutningsvis lägger vi 

fram förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion utifrån frågeställningarna  

 

Vilka tolkningsrepertoarer porträtterar kvinnliga chefer i artiklarna?  

Av analysen framkom fem tolkningsrepertoarer som var relevanta för kvinnan som chef, dessa 

var: Kvinnliga chefers egenskaper, Hjälpmedel för kvinnliga chefer, Kvinnliga chefers osä-

kerhet, Kvinnliga chefers ambitioner samt Kvinnliga chefer i arbetslivet. Det fanns en tradit-

ionell bild av kvinnan som påverkade hennes chefskap då hon framställdes som empatisk, 

ansvarsfull och omsorgsfull. Hon porträtterades som familjeorienterad och karriärlivet fram-

ställdes som underprioriterat. Kvinnliga chefer förklarades också som osäkra på sig själva och 

tveksamma på sin förmåga att hantera en chefsposition. Samtidigt porträtterades den kvinnliga 

chefen som ambitiös. Hon ville skapa en karriär för sig själv, hon var driven av att nå högre 

positioner och hon var eftertraktad av organisationer. Det vi kunde konstatera var att de artik-

lar som nämner den kvinnliga chefen som ambitiös och i form av en tillgång var baserade på 

svenska studier och organisationer. I de artiklar där kvinnan och den kvinnliga chefen porträt-

terades efter en mer ”traditionell” bild kunde vi konstatera att majoriteten av källorna var in-

ternationella. Kvinnliga chefer i Sverige framstår som mera mångsidiga, då de både har barn, 

karriär och är flitiga samt att de framställs som eftertraktade. Via dessa sociala processer 

skapas kvinnliga chefers identitet. Det är därför av största vikt att media framställer en rättvis 

och framåtsträvande bild av kvinnor som chefer, eftersom media har en styrande roll i fram-

ställningen och konstruerandet av individer och dess identitet.  

 

Kvinnan och den kvinnliga chefen har, enligt de analyserade artiklarna, konstruerats som an-

tingen mer traditionell eller karriärinriktad. Detta säger oss att den kvinnliga chefens identitet 

kan variera beroende på hur hon uppfattas och framställs av de i hennes närvaro. Uppfatt-

ningen vi får när vi läser dessa artiklar är att kvinnliga chefer betraktas som det "onormala" 

som kämpar för att få erkännande och komma in i den manliga normen. Genom att belysa hur 

duktiga vissa företag och organisationer är på att ta in kvinnliga chefer, undermineras de 
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kvinnliga chefernas jämställda porträttering i media och de framställs som "onormal". På detta 

sätt förminskas kvinnans arbete som hon lagt ner för att få den givna positionen, istället låter 

det som om företagen eller organisationerna har varit "snälla" och kvoterat henne dit. 

 

Som led i kvinnors kamp mot den manliga normen kan de komma att beskrivas med typiskt 

manliga egenskaper som ambitiös och karriärdriven. Att kvinnor går emot normen resulterar 

också i att de går emot genusordningen. Organisationer har tidigare varit enbart för män, men 

nu vinner kvinnor allt mer mark inom territoriet. I och med att fler kvinnor besitter chefspo-

sitioner kommer normen att ändras, därmed också den existerande genusordningen.  

 

I analysen har vi uppmärksammat att artiklarna enbart belyser organisationer som har ett aktivt 

arbete för att fler kvinnor ska besitta chefspositioner. Detta kan ge en förvrängd bild av att alla 

svenska organisationer uppmärksammar jämställdhet och söker aktivt efter kvinnliga chefer. 

Det finns sannolikt många organisationer eller företag som inte aktivt arbetar för fler kvinnliga 

chefer, och därmed jämställdhet.  

 

I och med att kvinnor och kvinnliga chefer framställdes med ”traditionellt” kvinnliga egen-

skaper som empatisk och lojal passar de inte in i organisationer som är normalt sett manliga. 

Kvinnorna hör, enligt genusordningen, inte hemma inom manliga organisationer. Kvotering 

kunde därmed ses som någonting positivt och nödvändigt för at kvinnor skulle besitta chefs-

positioner. En positiv diskriminering ses här som en legitim utväg i ett arbete för fler kvinnliga 

chefer och total jämställdhet inom organisationer. Därmed ser vi återigen att kvinnliga chefer 

ses som ”onormala” och kvotering ses som en legitim åtgärd för att hjälpa kvinnor nå chefs-

positioner. 

 

Hur används retoriska metoder i framställningen av kvinnliga chefer i artiklarna? 

Vi kunde konstatera att vissa retoriska metoder ur Potters modell användes mer flitigt än 

andra. Kategorisk rättighet var den metod som framkom oftast. Med kategorisk rättighet legi-

timerades artiklarna och deras budskap, detta genom att nämna framgångsrika organisationer 

eller personer. Denna metod används både i texten i artiklarna men också när författaren pre-

senteras med yrkestitel och ibland även en informationsruta. Kategorisering fann vi var den 

näst vanligaste metoden. När artikelns författare använde kategorisering fann vi att det vid 

vissa tillfällen var för just beskrivning för att öka artikelns djup. Andra gånger användes den 

för att beskriva en person eller organisation som sedermera användes som kategorisk rättighet. 
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För att en källa ska uppfattas som legitim behövs det finnas vetskap om den, därmed såg vi 

ett sammanhang mellan dessa två metoder. 

 

Vi kunde också konstatera att några av artiklarna använde sig av metoden insats, fakta, attity-

der och befogenheter. Genom att skapa ett falskt påstående försöker författaren eller den in-

tervjuade att legitimera artikeln och det som framkommer av den. Samtidigt kunde vi konsta-

tera att det i artiklarna framkom att tidningen använder sig av den retoriska metoden egen 

placering. Oftast handlade det om att tidningen refererade till 'Battle of the numbers', vilket är 

ett projekt startat av bland annat tidningen Chef. Artiklarna refererar till 'Battle of the numbers' 

bland annat som kategorisk rättighet i ämnet jämställdhet.  

 

Resterande retoriska metoder framkom, men inte lika frekvent som kategorisk rättighet, kate-

gorisering, egen placering och insats, fakta, attityder och befogenheter. Konsensus och be-

kräftelse är den metoden vi förväntade oss skulle framkomma då artiklarna är ifrån samma 

tidning och inom en kort tidsperiod, men så var inte fallet. Det mönster vi påträffade var att 

det fanns konsensus bland några artiklar, men att det problematiserades med krispunkter. Det 

är intressant att artiklar som givits ut under en kort tidsperiod och berör samma ämne kan 

motsäga varandra. Men vi antar att läget för kvinnliga chefer och framställningen av dem 

varierar hela tiden och beroende på vem som beskriver dem. Vad som märks tydlig är att via 

Potters retoriska metoder (1996) kan vi se att många använder sig av språket för att bygga upp 

och skapa en bild av hur verkligheten ser ut just ur författarens perspektiv. Denna bild över-

ensstämmer säkerligen sällan med hur läsaren från början ser på saken i fråga, men texten 

bidrar troligtvis till att läsaren förändrar och bygger på sin ståndpunkt med författarens riktade 

och ledande grunder.     

6.2 Resultatdiskussion utifrån tidigare forskning 

Resultatet av denna studie stödjer de vetenskapliga artiklarna i den tidigare forskningen. 

Cheung Sung (2011) och Ladegaard (2010) påvisade med sin forskning att kvinnan avvek från 

ledarskapsnormen, detta då män ansågs som naturligt auktoritära. Bortsett från att vi kan kon-

statera att kvinnliga chefer ses som en minoritet i organisationer kan vi även dra liknelser till 

konstruktionen av kvinnan. Kvinnan har framställts som familjeorienterad och har därmed 

ingen karriär med höga positioneringar samt att hennes mjuka egenskaper anses vara mer an-

passande för omhändertagande. Detta liknas även Moreau m.fl. (2007) studie vars resultat 
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påvisade en konstruktion av kvinnan som mer anpassad för familjelivet och hemmavarande 

sysslor. Samtidigt finner belägg för att kvinnan börjar avancera inom organisationer och hon 

framställs som ambitiös och eftertraktad. Ross-Smith och Huppatz (2010) studie introducerar 

en relativt ny teori och skapar grund för den, nämligen könskapital. Vi har i denna studie märkt 

att kvinnan ses som eftertraktad på grund av sitt kön och att hennes ambitioner är höga. Ef-

tersom vi inte genomfört en jämförande studie av manligt och kvinnligt chefskap kan vi inte 

uppmana till användning av begreppet könskapital som ett välgrundat nytt begrepp. Dock 

tycker vi oss se en skillnad mellan framställningen av kvinnliga chefer och manliga chefer 

eftersom de jämförs med den manliga normen som finns inom arbetslivet.  

 

Av Due Billings (2011) studie framkommer det att kvinnor hanterar en chefsposition olika. 

Vissa kvinnor tenderar att minska sin femininitet för att därmed ses som mer maskulina, me-

dan andra kvinnor utnyttjar sin kvinnlighet och använder den till sin fördel. Exempel på detta 

har vi även uppmärksammat i artiklarna. Frågan är om det i det stora hela är positivt att kvin-

nor använder sin kvinnlighet till sin fördel, eller för den delen de kvinnor som försöker justera 

sig till den maskulina normen. Hur kommer det att påverkar våra framtida kvinnliga chefer? 

Det negativa som vi ser det med att använda femininiteten till sin fördel är att den troligtvis 

med ålder dalar, men det kanske successivt övergår till att den kvinnliga chefen ifråga bygger 

upp sin auktoritet och inte längre behöver förlita sig på sin kvinnlighet.  

 

Den tidigare forskningen och resultatet av denna studie visar att beskrivningen av kvinnan 

framställs olika i tolkningsrepertoarerna och därmed kan resultatet ses som spretigt och vari-

erade.    

6.3 Egna reflektioner 

Vi är förundrade över hur mycket man kan utläsa av Potters diskurspsykologiska modell 

(1996) i de undersökta artiklarna. Det var både överraskande och spännande att märka hur 

texter kan uppfattas på så olika sätt när vi får analysera och läsa texten mer noggrant än vad 

vi gör i vardagen. Hur författare med språkets begåva kan få saker som egentligen kanske inte 

är så bra att låta enormt positivt, eller hur personer kan framställas i olika dager beroende på 

hur författaren formulerar sin beskrivning av dem. Under studiens gång har vi blivigt mer och 

mer kritiskt lagda till det skrivna ordet, vilket troligtvis kommer vara oss till hjälp i vår stun-

dande karriär och även i privatlivet.  
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Vi har också ökat vår medvetenhet om att retorisk teknik är något som är mycket viktigt i vår 

sociala verklighet. Varje dag, hela tiden utsätts vi för texter och uttalanden som ska påverka 

oss att konsumera varor, bete oss på givna sätt eller skapa åsikter om saker. Allt för att passa 

in i vår omvärld. Genom kritiska ögon kan man istället skapa sig egna åsikter, köpa det man 

själv vill ha och inte påverkas och luras in att tycka som medierna vill få oss att tycka.  

 

Den utförda diskurspsykologiska analysen har fått oss att känna en viss misstro till det skrivna 

ordet. Genom att påvisa dessa retoriska metoder i texten och få vetskap om att en text kan 

vridas åt det håll som passar författaren, förminskas trovärdigheten på artiklar av detta slag. 

Lingvistisk teknik och retorisk framställning är ett viktigt område när det gäller textanalyser 

av olika slag, och vi kan inte göra annat än att uppmana läsaren till att vara kritisk till det som 

han/hon läser.  

 

Under studien har vi också reflekterat över att vi använt och lutat oss mycket på Marianne 

Winter Jørgensen och Louise Phillips bok Diskursanalys - som metod och teori (2000) kan 

detta innebära att vi influerats mycket av deras tolkningar och reflektioner. Vi bedömde detta 

som en givande källa även om den är av sekundär art, eftersom den presenteras för oss som 

tillförlitlig kurslitteratur för de som läst kursen Sociologi C tidigare år. Genom att implemen-

tera andra informationskällor och även gå till ursprungskällor som angivits av Winther Jør-

gensen och Phillips har vi förhoppningsvis skapat oss en egen bild av bakomliggande teori 

och metod för diskurspsykologi. 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie är enbart inriktad på kvinnan och hur hon framställs, till skillnad från den tidi-

gare forskningen där några studier undersökte både män och kvinnor. Att forska med ett bre-

dare genusperspektiv kring hur män och kvinnor framställs är någonting vi förslår. Detta då 

en jämförelse av könen och hur de framställs är fullt möjlig.  

 

Vi har också urskiljt chefskap från ledarskap i denna studie. I fortsatt forskning kan man med 

lätthet arbeta med både chef- och ledarskap, eftersom dessa två begrepp inte ligger så långt 

ifrån varandra.  
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Slutligen kan givetvis en djupare studie på samma premisser som denna studie vara möjlig. 

Då vi varit begränsade av tidsplan och omfattning på uppsatsen har vi fått avgränsa oss till 

enbart en media representant och även på endast de senaste sju artiklarna från densamma. 

Genom att utöka studien till andra liknade medier och öka omfattningen på antalet artiklar kan 

en studie med större omfattning genomföras.  
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http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/59064/59071/133985/
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Bilagor 

 

Illustration: Sanna Mander 

Kan kvinnliga chefer förändra 

kapitalismen? 
23 september 2014 

Den nya tidens utmaningar kommer att kräva en helt ny ledarstil, 

menar McKinsey-veteranen Joanna Barsh. 

Kan kvinnor laga kapitalismen? 

Frågan ställs av Joanna Barsh, pensionerad managementkonsult och författare till böck-

erna How Remarkable Women Lead och Centered Leadership, i en ny, uppmärksammad ar-

tikel på McKinseys hemsida. 

Joanna Barsh konstaterar att kvinnor fortfarande är gravt underrepresenterade på ledande po-

sitioner. Utvecklingen har till och med stannat av de senaste åren, menar hon. 

Men hoppet lever. I takt med att globaliseringens utmaningar får allt fler att ropa efter en 

mer “medveten”, mindre girig kapitalism, kommer ledaregenskaper som traditionellt ansetts 

http://www.mckinsey.com/insights/leading_in_the_21st_century/can_women_fix_capitalism?cid=mckq50-eml-alt-mkq-mck-oth-1409
http://www.mckinsey.com/insights/leading_in_the_21st_century/can_women_fix_capitalism?cid=mckq50-eml-alt-mkq-mck-oth-1409
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vara mer “kvinnliga” – sådant som att vara passionerad, lojal, konsensussökande, empatisk 

– efterfrågas allt mer, menar Joanna Barsh. 

Ur ett svenskt perspektiv är denna syn inte okontroversiell. I våras avfärdade till exempel 

Chef synen på ett “kvinnligt” ledarskap som en myt: Ett könsbundet ledarskap existerar helt 

enkelt inte. 

Men Barsh sätter ändå fingret på att den nya tidens utmaningar kan komma att kräva en helt 

ny ledarstil, oavsett om den utövas av män eller kvinnor. 

 

Skriven av:  

 

Calle Fleur | 23 september 2014 

Calle Fleur är reporter och digitalt ansvarig på Chef.  

   

http://chef.se/nej-kvinnligt-ledarskap-finns-inte/
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Yvonne Ronnerfors. Foto: Magnus Liam Karlsson 

Rätt stöd i rollen gav fler kvinnliga 

chefer 
5 september 2014 

Sätt tydliga mål för jämställdhet, mät och följ upp. Och våga er-

känna att män och kvinnor inte sällan har olika krav. Så jobbar 

Yvonne Ronnerfors, kommunikationschef på Ramböll, för att få 

fler kvinnliga chefer. Resultat: På fyra år har andelen kvinnor i le-

darposition ökat markant. 

Yvonne Ronnerfors metod 

1. Sätt fokus påjämställdhetsfrågan genom tydliga nyckeltal och mål. Det skadar inte heller 

att hitta en eldsjäl på företaget som månar extra mycket om jämställdheten och ser till att den 

lyfts fram och prioriteras. 

2. Underskatta intebetydelsen av kvinnors självbild. Om en kvinna tvivlar mer på sin för-

måga, erbjud olika typer av support, exempelvis en mentor eller ett nät-verk för att under-

lätta att ta det första steget in i en chefsroll. 

3. Låt era kvinnliga ledare synas, både internt och externt, till exempel i ert nyhetsbrev, på 

er hemsida och när ni representerar företaget utåt i olika sammanhang. 
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Kvinnor har ofta fler frågor de vill ha svar på innan de hoppar på en chefstjänst. De vill till 

exempel veta om det erbjuds någon support, som coachning eller mentor. Män är ofta snabb-

bare på att säga ja.” 

Det säger Yvonne Ronnerfors, kommunikationschef på konsultföretaget Ramböll, en av de 

drivande bakom den metod som ökat andelen kvinnliga chefer på företaget. 

Jämställdhetsambitionen har funnits länge på Ramböll, men på senare år har den fått mer 

och mer fokus. Sedan 2012 finns det ett uttalat mål att andelen kvinnliga chefer ska mot-

svara andelen kvinnor på företaget totalt. 

I år nådde Ramböll för första gången hela vägen fram – och dessutom med god marginal. 

Företaget har nu 31 procent kvinnliga medarbetare medan motsvarande siffra för chefer är 

34 procent. Detta ska jämföras med 2011 då andelen kvinnliga chefer var endast 19 procent. 

Och det är inte någon slump. Bakom siffrorna finns ett medvetet arbete för en mer balanse-

rad arbetsplats. 

En viktig del i detta arbete handlar om att hålla koll på omvärlden via olika undersökningar 

och seminarier för att få en förståelse för vad som är viktigt för kvinnor för att vilja ta steget 

in i en ledarskapsroll. 

Yvonne Ronnerfors erfarenhet är att kvinnor fortfarande tänker mer på hur de ska få sitt yr-

kes- och privatliv att gå ihop. 

För att svara upp mot detta erbjuder Yvonne Ronnerfors och hennes chefskolleger på Ram-

böll anställningsvillkor som gör det lättare att kombinera jobb och hem. Exempelvis är ar-

betstiderna flexibla och det finns även möjlighet att vara ledig under perioder. 

Dessutom finns det ofta en backup-person som kan rycka in när någon är ledig. 

En annan tendens som Yvonne Ronnerfors har sett är att kvinnor gärna vill jobba där det 

finns andra kvinnor. En viktig åtgärd är därför att lyfta fram de kvinnliga cheferna på företa-

get. 

”Vi försöker se till att det alltid finns en kvinnlig chef med på anställningsintervjuerna. När 

vi är ute på arbetsmarknadsdagar är vi måna om att ha med kvinnliga chefer. Och om vi blir 

tillfrågade om att delta på något seminarium skickar vi gärna en kvinna”, säger hon. 
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Även internt jobbar Ramböll för att visa upp sina kvinnliga chefer som inspiration för dem 

som ännu inte har vågat ta steget. Det sker bland annat genom att skriva om dem på intranä-

tet och i det interna nyhetsbrevet. 

Däremot är det aldrig genusfrågan som står i centrum, utan vad kvinnorna har gjort. Det 

finns även ett nätverk för kvinnliga chefer på företaget. Gruppen träffas några gånger per år 

och närvaron brukar ligga på omkring 80 procent. 

Temat för mötena varierar, men precis som när det gäller nyhetsbrevet och intranätet ligger 

aldrig fokus på genusfrågan, utan på olika typer av jobbrelaterade frågor. 

”På senaste mötet diskuterade vi aktivitetsbaserade kontor, och då var vi på studiebesök hos 

Microsoft”, säger Yvonne Ronnerfors. 

Hon menar att en av de största utmaningarna när det gäller att få fler kvinnor på ledarposit-

ioner är att få dem att våga ta det första steget. När de väl har fått sin första chefsroll är det 

betydligt enklare att motivera dem att ta nästa. 

”Det finns en snöbollseffekt och när det väl har börjat rulla, rullar mycket på av sig själv.” 

Ett tips som Yvonne Ronnerfors vill skicka med till andra som vill arbeta med jämställdhet 

är att våga se tillvaron som den är. Det är viktigt att inte förneka att kvinnor och män kan ha 

olika krav på en chefstjänst. 

”Det går inte att blunda för det. Vi går åt rätt håll när det gäller jämställdhet, men det är fort-

farande en lång resa kvar”, säger Yvonne Ronnerfors. 

 

Skriven av: 

 

Fredrik Hillvesson | 5 september 2014 

Fredrik Hillvesson är leg. psykolog och reporter på Chef. Fredrik är även redaktör för 

Ledarnas sidor. Ledarnas sidor distribueras till de av Chefs läsare som är medlemmar 

i chefsorganisationen Ledarna.   
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”Kvinnliga chefer klär sig som små 

gubbar” 
4 april 2014 

Kvinnliga chefer är välutbildade och kompetenta men har ofta 

manhaftiga kläder, tycker stildrottningen Camilla Thulin. I en ny 

bok har hon hjälpt nio kvinnor med en ny stil. Se hur det gick för 

Apotekets vd Ann Carlsson. 

Fakta 

Camilla Thulins stiltips till Apotekets vd Ann Carlsson: 

Acceptera hur du ser ut och inse att kurvorna inte kommer att för-

svinna. Din kropp är fullständigt normal! 

Klä dig gärna enhetligt i en färg, det ser alltid välklätt ut. Hellre en 

garderob med bara marint och svart och lite vitt. Det är färger som 

man kan kombinera hej vilt. 

Undvik stora bylsiga kläder, du ser bara större ut. 

http://chef.se/wp-content/uploads/2014/04/gor-om-mig-camilla-thulin-2.jpg
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Följ kroppens former, dölj dem inte. 

Satsa på klassiska plagg om du inte är så road av mode och trender. 

Accentuera gärna midjan med ett skärp. 

Källa: Tipsen kommer från boken "Gör om mig" av Camilla Thulin. 

 

Camilla Thulin skräder inte orden när hon får tala fritt om vilka normer som gäller för kvin-

nors klädsel på jobbet. 

”I vårt land verkar vi tycka att den vuxna kvinnan är farlig. Därför gubbifierar vi kvinnor, 

och klär dem i tråkiga kavajer och kostymbyxor som sitter illa. Kvinnor har två alternativ – 

att se ut som traditionella män eller att se ut som små flickor. Jag vill i stället slå ett slag för 

att du ska få se ut som en traditionell kvinna om du vill, och få visa dina former, även om du 

har en storlek större än 38.” 

I boken Gör om mig ger Camilla Thulin stiltips till nio olika kvinnor, bland annat ettan i 

Chefs ledarliga Apotekets vd Ann Carlsson, men även till en läkare, en executive search-

konsult och en museiintendent. 

När Camilla Thulin för första gången såg bilder på Ann Carlsson förstod hon inte varför 

denna ”Sophia Loren”-aktiga kvinna sökte stiltips. Hon hade ju redan allt! 

”Men det visade sig att Ann Carlsson hade helt fel uppfattning om sin kroppsstorlek, och att 

hon klädde sig i för små kläder. Jag tyckte att hon var en superkvinna, med snygga kvinnliga 

former; midja, byst och höfter.” 

Camilla Thulin kastade ut Ann Carlssons illasittande konfektionskavajer och satsade i stället 

på figursydda dräktjackor och tajtare byxor. Hon fick också rådet att göra någonting mer av 

sina kurvor, och satsa på smarta underkläder som midjeformare, supportstrumpbyxor och en 

bra bh. 

Till andra kvinnliga chefer som tycker att det är svårt att hitta rätt stil och passande kläder 

har Camilla Thulin ett tydligt budskap: 

”Hittar du ett par byxor eller en klänning som sitter bra, köp fyra stycken på samma gång 

och i olika färger. Var inte rädd för att se ungefär likadan ut varje dag. Din roll som chef är 

att skapa lugn. Det gör du med en enhetlig stil och kläder som sitter bra. Våga vara vuxen 

helt enkelt.” 

http://chef.se/ann-carlsson-apoteket-ar-ny-etta-pa-chefstoppen/
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Ann Carlsson är nöjd med sin nya stil: 

”Att ta hand om sig själv och sitt utseende gör man av respekt för sig själv och sin omgiv-

ning. Man ska vara lika noga med sig själv som med sitt arbete. Det är viktigt att det yttre 

och inre stämmer överens.” 

Ann Carlsson har alltid önskat att hon var platt och smal. 

”Därför har jag i huvudsak varit ute efter kläder som fått mig att se mer plattbystad och rak 

ut. Problemet är att jag alltid har varit kurvig. Nu när jag förstår att klä mig efter formerna, i 

stället för att klä mig efter hur jag har velat se ut, har jag blivit mer bekväm med min kropp. 

Märkligt nog är jag mycket mer nöjd i dag än för 20 år sedan då jag hade en mindre storlek.” 

 

Skriven av: 

Maria André | 4 april 2014 

Maria André.   
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Kvinnliga chefer lika ambitiösa 

som sina manliga kolleger 
29 januari 2014 

”Kvinnor vill inte bli toppchefer”. ”Kvinnor är inte tydliga med 

sina ambitioner”. En ny rapport från McKinsey gör att de fördo-

marna kommer på skam. 

Sedan 2007 har den globala konsultfirman McKinsey årligen undersökt kvinnliga chefers 

villkor i rapporten ”Women matter”. Årets rapport bygger bland annat på en enkätundersök-

ning som omfattar svar från drygt 1 400 chefer, både män och kvinnor. 

Resultaten ger arbetsgivare något att reflektera över. Undersökningen visar tydligt att kvinn-

liga chefer har lika höga karriärmål som sina manliga kolleger. 

Här är några siffror från rapporten: 

82 procent av de kvinnliga cheferna har en önskan att avancera till den högsta ledningsnivån 

inom sin organisation. Bland männen är siffran 83 procent. 
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83 procent av kvinnorna har som ambition att avancera till nästa chefsnivå. Bland männen är 

siffran 74 procent. 

Kvinnorna är också tydliga med sina förväntningar. Tre av fyra kvinnliga chefer (och unge-

fär lika många män) svarar att de marknadsför sig själva och berättar om sina ambitioner för 

sina överordnade chefer. 

På en punkt skiljer sig kvinnornas och männens svar. Kvinnorna är mindre säkra på att de 

kommer att nå de allra högsta chefstjänsterna. 69 procent av de kvinnliga mellancheferna var 

övertygade om att de skulle nå toppen. Bland männen var siffran 83 procent. 

 

Skriven av: 

Maria André | 29 januari 2014 

Maria André.   
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Andelen kvinnliga  

chefer ökar 
12 december 2013 

Andelen kvinnliga chefer ökar stadigt, visar en färsk rapport från 

Statistiska centralbyrån. Men det är stor skillnad mellan sek-

torerna. 

I går släppte Statistiska centralbyrån rapporten Kvinnor och män i näringslivet 2013. 

Rapporten innebar glada nyheter för oss som vet att mer jämställda organisationer leder till 

ökad produktivitet och bättre resultat: På sex år har könsfördelningen i svenska företag och 

organisationer gått från 29 procent kvinnor och 71 procent män, till 36 procent kvinnor och 

64 procent män. 

81 procent av företagen har ett chefsutvecklingsprogram. Av dessa företag har bara 17 pro-

cent ett särskilt program för att öka andelen kvinnor på ledande positioner (för ett färskt ex-

empel på hur företag kan arbeta med den typen av projekt, besök hemsidan för pro-

jektet Battle of the numbers). 

Undersökningen visar också att det är stora skillnader mellan olika sektorer: 

Privat sektor: 29 procent kvinnliga chefer (år 2002 var endast 19 procent av cheferna inom 

privat sektor kvinnor) 

Stat: 44 procent 

Kommun: 67 procent 

Landsting: 73 procent 

 

Skriven av:  

Calle Fleur | 12 december 2013 

Calle Fleur är reporter och digitalt ansvarig på Chef.  

   

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013A01_BR_LE0201BR1301.pdf
http://www.battleofthenumbers.se/
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Så lyckades Saab få in fler kvinn-

liga chefer 
4 april 2013 

Nu börjar det hända saker även på mansdominerade arbetsplatser. 

På Saab AB i Järfälla har andelen kvinnliga chefer ökat rejält. 

Riktade insatser för att få in fler kvinnliga chefer ger resultat. Det kan man bland annat se på 

Saab i Järfälla. Där startade koncernledningen ett mentorsprogram för kvinnor (SMK) år 

2006. Då var 14 procent av cheferna kvinnor. I dag ligger siffran på 22 procent, skriver tid-

ningen Arbetsliv. 

”Det är stora förändringar sedan jag började. Med fler kvinnor i gruppen blir det andra sam-

talsämnen i fikarummet och mer dynamik”, säger Ulrika Åsenius som arbetat på Saab i 18 år 

och är chef sedan ett halvår tillbaka. 

Saab, som är ett av de medverkande företagen i Battle of the numbers, har som mål att ande-

len kvinnliga chefer ska ligga på 30 procent år 2015. 

LÄS OCKSÅ: Så fungerar Battle of the Numbers 

Ett verktyg för att få in fler kvinnor på chefspositioner är Saabs successionsplan. I den ska 

alla de högsta 150 cheferna i koncernen planera för sina efterträdare genom att föreslå fyra 

kandidater. Minst en av dem ska vara en kvinna 

 

Skriven av:  

Maria André | 4 april 2013 

Maria André.   

http://www.prevent.se/sv/Arbetsliv/Artikel/2013/Allt-fler-kvinnliga-chefer-pa-Saab/
http://www.prevent.se/sv/Arbetsliv/Artikel/2013/Allt-fler-kvinnliga-chefer-pa-Saab/
http://www.battleofthenumbers.se/site/
http://chef.se/battle-of-the-numbers/
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Kvinnliga chefer populära i 

Europa 
27 mars 2013 

Män och kvinnor är lika lämpade som chefer. I alla fall om de an-

ställda i Sverige får säga sitt. I övriga Europa är däremot kvin-

norna populärast. 

Undersökningen, som är gjord av bemanningsföretaget Randstad, visar att när det gäller 

kvinnors möjlighet att avancera till chef tror två av tre svenskar att det är svårare för en 

kvinna. Drygt hälften av de tillfrågade tror dessutom att kvotering skulle leda till fler kvinn-

liga chefer. 

Sofia Falk, vd för konsultföretaget Wiminvest (och en av projektledarna i Battle of the num-

bers tillsammans med Chef), tror att det finns ett behov av ledarskap som präglas av värde-

ringar som traditionellt har förknippats med kvinnor, som empati, kommunikation och sam-

hällsansvar. 

”Vi behöver ledare som speglar samhället som det ser ut i dag. Det är självklart att det krävs 

nya sätt att tänka, och det har inte funnits så många kvinnor i ledande positioner tidigare”, 

säger Sofia Falk. 

LÄS OCKSÅ: ”Det är bara att bestämma sig” 

http://www.battleofthenumbers.se/site/
http://www.battleofthenumbers.se/site/
http://chef.se/det-ar-bara-att-bestamma-sig/
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Hon tror att en av anledningarna till att det är svårare för kvinnor att bli chefer är att sam-

hället inte är anpassat efter kvinnors situation. 

”På många globala företag finns det krav på att du ska ha varit utlandsstationerad för att bli 

hög chef. Då blir det svårt om du samtidigt förväntas föda barn och vara hemma.” 

Det är vanligast att föredra manliga chefer i Kina, Hong Kong, Indien och Malaysia. 

Europeiska anställda vill helst ha kvinnliga chefer om de måste välja mellan en kvinnlig el-

ler manlig chef. 

Att siffrorna ser något annorlunda ut i Sverige än i övriga Europa tror Sofia Falk handlar om 

det svenska välfärdssystemet. 

”I Storbritannien till exempel har de inte råd att stanna hemma, vilket gör att kvinnorna där 

är ute och jobbar i högre grad. I Sverige finns det förväntningar från både näringsliv och 

samhälle att kvinnor ska vara hemma med barnen.” 

I världen som helhet tycker 12 av 18 att män passar bättre som chefer. 

54 procent av de tillfrågade tror att kvotering skulle få fler företag att anställa kvinnliga che-

fer. 

Undersökningen om synen på kvinnligt och manligt ledarskap bygger på intervjuer med an-

ställda i 32 länder och 400 intervjuer per land. 

 

Skriven av: 

Redaktionen | 27 mars 2013 

Kontakta Chefs redaktion 


