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Sammanfattning 
Forskning om manligt och kvinnligt ledarskap har funnits sedan en längre tid tillbaka men 
trots det är ämnet fortfarande omdebatterat. Ännu verkar det inte finnas några direkta svar 
på om det finns några skillnader mellan mäns och kvinnors ledarskap eller inte. Syftet med 
denna undersökning var att undersöka om det möjligtvis fanns skillnader mellan manliga 
och kvinnliga personalchefer med avseende på ledarstil, kommunikation och konflikter. 
Studien utfördes med hjälp av intervjuer där tio personalchefer (fem män och fem 
kvinnor) vid utvalda företag tillfrågades. Undersökningen visade marginella olikheter 
mellan manliga och kvinnliga personalchefer. Ett exempel är att ingen av personalcheferna 
var särskilt tävlingsinriktade men skillnaden som fanns var att de manliga cheferna 
tenderade att vara det mer än de kvinnliga cheferna. 
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Abstract 
Research about female and male leadership has been done during a long period of time 
and the subject is still controversial. There are no clear answers whether any differences 
exist at all. The purpose of this study was to find out differences between male and female 
personal managers regarding leadership style, communication, and conflicts. The study was 
carried out by interviews with ten selected personal managers. The results showed minor 
differences between the managers. One example is that none of the personal managers was 
particularly competitive but the difference that did exist was that the male managers 
tended to be that more then the female managers. 
 
Key words: leadership, gender differences, personal managers 

  



   

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning............................................................................................... 1 

1.1 Problembeskrivning ...............................................................................................1 
1.2 Tidigare forskning..................................................................................................1 
1.3 Syfte och frågeställningar ........................................................................................2 

2. Teoretisk referensram............................................................................. 3 
2.1 Ledarskap...............................................................................................................3 
2.2 Transformativt och transaktionellt ledarskap ...........................................................3 
2.3 Auktoritär och demokratisk ledare..........................................................................4 
2.4 Kommunikation.....................................................................................................4 
2.5 Konflikter ..............................................................................................................6 
2.6 Generella olikheter i mäns och kvinnors ledarskap ..................................................7 

3. Metod................................................................................................... 9 
3.1 Respondenter ........................................................................................................9 
3.2 Material .................................................................................................................9 
3.3 Procedur ................................................................................................................9 
3.4 Avgränsningar ........................................................................................................9 
3.5 Databehandling ......................................................................................................9 

4. Resultat och analys............................................................................... 10 
4.1 Transformativt och transaktionellt ledarskap .........................................................10 
4.2 Auktoritär och demokratisk ledare........................................................................10 
4.3 Kommunikation...................................................................................................11 
4.4 Konflikter ............................................................................................................12 

5. Diskussion........................................................................................... 13 
5.1 Kritisk granskning av uppsatsen ............................................................................14 
5.2 Reliabilitet ...........................................................................................................14 
5.3 Validitet ...............................................................................................................15 

5.3.1 Begreppsvaliditet ...........................................................................................15 
5.3.2 Intern validitet...............................................................................................15 
5.3.3 Extern validitet..............................................................................................15 

5.4 Etiska överväganden.............................................................................................15 
5.5 Framtida forskning ...............................................................................................16 

6. Referenser ........................................................................................... 17 
 
 Bilaga: Intervjufrågor 
 

  



 1 

1. Inledning 

1.1 Problembeskrivning 
 
Kvinnligt och manligt ledarskap är ett omdiskuterat ämne där vissa säger att det finns 
skillnader mellan könen och andra inte (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). Sociologer 
har generellt menat att det inte finns några trovärdiga skillnader mellan hur kvinnor och 
män är som ledare. I flera studier har dock de stereotypiska förväntningarna bekräftats där 
kvinnor varit mer demokratiska och mindre auktoritära än män (Eagly & Johnson, 1990). 
Denna bild hindrar snabba förändringar vilket gör att kvinnor inte forceras in i arbetslivet 
på samma sätt som män (Drake & Solberg, 1995). Tidigare har kvinnor inte kopplats 
samman med ledarskap utan endast män. På senare tid har dock detta förändrats då 
kvinnor associerar både sig själva och män med ledare (Hughes, Ginnett, & Curphy, 
2002). Författarna anser att det länge har funnits en uppfattning om att kvinnor är 
demokratiska och att män är mer auktoritära i sitt ledarskap. Det sägs även att män är 
hårdare och rakare i sin kommunikation än kvinnor och att kvinnliga ledare är mer 
människofokuserade än män. Dessa uppfattningar bidrar till stereotypiska roller i samhället 
vilket är till båda könens nackdel. Varken män eller kvinnor accepteras att agera utanför 
sina könsroller vilket hämmar den egna viljan och utvecklingen. Med nyfikenhet på ämnet 
kvinnligt och manligt ledarskap väcks frågor till liv om hur män och kvinnor faktiskt 
agerar som ledare och därmed kan myter kring detta ifrågasättas och eventuellt förkastas. 
Män och kvinnor behöver då inte agera eller förväntas agera efter vissa roller. 
 

1.2 Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning har både visat på likheter och olikheter i hur kvinnor och män leder. 
Det har emellertid framkommit att de enda större skillnader som finns inte handlar om 
ledarskap. Helgesen (1990) menar däremot att kvinnor leder genom att ha bra relationer 
med de övriga i organisationen medan män föredrar ett hierarkiskt ledarskap. På 90-talet 
användes flera olika metoder i åtskilliga studier för att kartlägga skillnader mellan kvinnors 
och mäns ledarskap. Det visade sig att män var mer auktoritära och såg mer till uppgiften 
medan kvinnor var mer demokratiska och människofokuserade (Eagly & Johnson 1990, 
refererad i Appelbaum, Audet, & Miller, 2003). Även kommunikationsmässigt skiljer sig 
könen åt där män till skillnad från kvinnor vill vara oberoende och framhäva sin status i sitt 
ledarskap. 
 
Kvinnor och män undviker konflikter och anpassar sig till andras åsikter i lika hög grad 
(Chanin & Schneer, 1984, refererad i Korabik, Baril, & Watson, 1993). Däremot finns det 
delade meningar vad gäller skillnader i hur kvinnor och män ställer sig till konflikter. 
Korabik, Baril, & Watson (1993) menar i detta sammanhang att kvinnor och män är lika 
tävlingsinriktade och dominerande.  
Det är svårt att fastställa om det alls finns några skillnader mellan kvinnor och män då 
kvinnor är underrepresenterade på ledarpositioner (SOU, 1994:3). 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka om det finns några skillnader mellan manligt och kvinnligt 
ledarskap hos personalchefer. De frågeställningar som sökes besvaras är: 
 

• Använder kvinnor och män sig av olika ledarstilar? 
• Kommunicerar de annorlunda? 
• Ställer de sig till konflikter på olika sätt? 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Ledarskap 
 
Det finns två typer av ledarskap; informellt och formellt. Den informella ledaren har inget 
uttalat ansvar och har därför inte heller till uppgift att få sina medarbetare att uppnå mål 
eller utföra arbetsuppgifter. Den formella ledaren har dock ett ansvar att se till att uppgifter 
och mål uppfylls. I huvudsak består en ledares funktion av att organisera, planera, 
koordinera, ge order och ha kontroll. Processen i att vara ledare innebär att kommunicera, 
fatta beslut och formulera mål för sina medarbetare. Ledarskapsstil är det område som det 
har forskats mest om och det kan delas upp i två huvudsakliga beteenden; personalinriktat 
och uppgiftsinriktat. Andra inriktningar på ledarskapet fokuserar på ledaren och dennes 
personliga egenskaper, men inga bevis finns för att vissa personlighetsdrag generellt kan 
leda till att människor blir ledare (Andersen, 2008). 
 
Enligt Yukl (2006, s. 3) definierades ledarskapet under 50-talet på följande sätt: ”ledarskap 
är att organisera arbetsuppgifterna för en grupp människor mot gemensamma mål”. Idag 
kännetecknas ledarskapet mer av att motivera och inspirera andra till att bidra till företagets 
framgång.  

2.2 Transformativt och transaktionellt ledarskap 
 
Transformativt ledarskap karakteriseras av ett innovativt tänkande där nya idéer 
uppmuntras. Den transformativa ledaren vill utveckla bra relationer för organisationens 
skull och sin egen. Ledaren har en mycket nära kontakt med de anställda där de blir sedda 
och stöttade. Han eller hon berömmer ofta sina underordnade och har mål och visioner att 
sträva efter. Genom att göra det rätta för organisationen och människorna anser den 
transformativa ledaren att verksamheten därigenom blir mer effektiv (Andersson, 1992). 
Vissa transformativa ledare är mer karismatiska än andra ledare vilket innebär att de kan 
uttrycka sina visioner och få med sig sina medarbetare mot ett uppsatt mål. De 
transformativa ledarna anses vara mer drivna och framgångsrika än transaktionella ledare 
vid organisationsförändringar. Det beror på att efterföljarna är mer emotionellt 
engagerande i ledarens mål (Hughes et al., 2002). 
 
Den transaktionella ledaren har däremot inte de ovanstående karaktärsdragen och är inte 
heller kapabel att utveckla några starkare band med sina efterföljare eller att inspirera dem. 
Transaktionella ledare antas motivera sina anställda genom att sätta upp mål och därefter 
belöna efter prestation (Hughes et al., 2002). Bass (1997 refererad i Hughes et. al., 2002) 
menar att transaktionellt ledarskap som använder sig av belöningar inte leder till långsiktiga 
förändringar vilket däremot transformativt ledarskap gör. Det behöver nödvändigtvis inte 
vara så att en ledare antingen är transformativ eller transaktionell utan personen kan ha 
delar av båda dessa ledaregenskaper (Hughes et al., 2002). Roseners (1990, refererad i 
Linstead, Fulop, Lilley, 2004) undersökning visar att män använder sig av sin auktoritet 
och status vid utövande av ledarskapet vilket är ett kännetecken för den transaktionella 
ledaren. Genom sin auktoritet kan de därmed styra och bestämma över de anställda. Hon 
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menar att kvinnor däremot har ett transformativt ledarskap som består av att motivera sin 
personal genom att övertyga dem om att ansluta till gruppens eller organisationens mål. 
Ledaren uppmuntrar sin personal att delta i beslut och använder sig av personliga 
egenskaper istället för position för att leda, dvs att de inte utnyttjar ledarställningen som ett 
sätt att kunna styra och ställa över sin personal. De försöker även att uppmuntra 
medarbetarna att tycka bra om sig själva (Linstead et al., 2004). Även Eagly och 
Johanessen-Schmidt (2001) har i sin undersökning visat att kvinnor är mer måna om sin 
personal och därigenom mer transformativa.  

2.3 Auktoritär och demokratisk ledare 
 
Den auktoritära ledaren är dominerande och styr genom direktiv och order. Ledaren ger 
personlig kritik till dem som inte uppfyller förväntningarna och har inte alltför nära 
kontakt med sina medarbetare. Det är vanligt att de fattar egna beslut och tar på sig 
ansvaret för det. Nackdelen med detta är att medarbetarna inte är vana att själva bestämma 
då ledaren är borta, vilket skapar osäkerhet bland de anställda (Bakka, Fivelsdal, & 
Lindkvist, 1988). 
 
Den demokratiska ledaren arbetar däremot tillsammans med sina medarbetare mot 
gemensamma mål och är på så sätt mer grupporienterad. Medarbetarna jobbar även 
självständigt och planerar tillsammans sin egen verksamhet. Gruppmedlemmarnas 
medverkan gör att de har en överblick av hur organisationens struktur ser ut. Ledarskapet 
gör att det kan uppstå konflikter angående mål och rollfördelning eftersom ledaren inte 
styr och ställer lika mycket som den auktoritära ledaren. Chefen måste då agera som 
konfliktlösare i dessa sammanhang (Bakka et al., 1988). 
 
Eagly och Johnson (1990, refererad i Appelbaum et al., 2003) har gjort en metastudie med 
olika metoder för att fastställa skillnader mellan mäns och kvinnors ledarskap. Det 
framkom att kvinnor är mer människofokuserade och mer demokratiska i sitt sätt att leda 
jämfört med män som ser mer till uppgiften/produktionen och är mer auktoritära. Dessa 
resultat visade sig dock mer genomgående i laborationsstudier än på verkliga arbetsplatser. 

2.4 Kommunikation 
 
En av chefskapets väsentligaste komponenter är att kommunicera och chefer använder 50-
90 procent av sin tid till detta. Att vara ledare eller chef kräver därför en mycket god 
förmåga att kunna ta kontakt med andra och ha en bra relation med människor runt 
omkring sig. I kommunikation är det viktigt att det finns både expressiva och 
instrumentella beteenden. Med expressiva beteenden menas att ha intresse för 
gruppmedlemmar, arbetsklimat och att bibehålla sammanhållningen i gruppen. 
Instrumentella beteenden är däremot mer fokuserade på arbetsuppgifter och att strukturera 
upp vardagen efter det. Underökningar har visat att kvinnor lutar mer åt att vara expressiva 
i sitt ledarskap, medan män däremot tenderar att vara mera instrumentella (Sargent, 1981).    
 
Eftersom män och kvinnor pratar olika så skiljer sig även deras kommunikation åt (Tabell 
1). Kvinnor är inte födda till att kanske prata annorlunda än män men de lär sig att prata på 
ett visst sätt som gör att de låter mindre självsäkra. Kvinnor blir inte lika uppskattade för 
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vad de gör på grund av att när de diskuterar jobb säger de "vi" istället för "jag". Det gör att 
de andra inte ser vilket jobb de faktiskt gör menar Tannen (1990, refererad i Linstead et 
al., 2004).  
 
Tabell 1. Mäns och kvinnors språkbruk (Talbot, 1998, s. 98). 
 
Män: Kvinnor: 
Tillrättavisar sina medarbetare Lyssnar på sina medarbetare 
Pratar mer offentligt med sina medarbetare Pratar mer enskilt med sina medarbetare 
Oberoende av andra Föredrar intimitet med andra 
Vill upprätthålla status Vill ha mycket kontakt med medarbetarna 
Prioriterar problemlösning Prioriterar medarbetarna och visar mer 

sympati 
Opponerar sig mot andra Mer stödjande mot andra 

 
Kvinnor försöker i större utsträckning stärka relationer och etablera vänskapsband. Deras 
interaktion är icke hierarkisk där de hellre vill ha solidaritet än något annat. Mäns 
konversationer är mer tävlingsinriktade än kvinnors och de försöker demonstrera vad de 
kan genom sitt tal (Talbot, 1998). Trots att kvinnor och män säger nästan samma saker så 
menar de ändå olika. Det är en av orsakerna till varför män och kvinnor kan ha svårt att 
förstå varandra. Motiven och förhållningssätten bakom orden skiljer sig. I 
kommunikationen vill oftast män visa sitt oberoende och sin status medan kvinnor söker 
mer närhet och kontakt. Kvinnor rådfrågar andra innan beslut tas för att vara 
demokratiska. Män däremot föredrar att kunna ta beslut oberoende av andra. 
Konsekvenserna av detta kan bli att män och kvinnor anser att olika saker är intressanta att 
diskutera och samtala om (Drake & Solberg, 1995). 
 
Män är olika kvinnor på det sätt att de bestämmer vad samtalet ska handla om och när 
samtalet ska börja. Kvinnor ställer mer deltagande frågor än män och förväntar sig ibland 
godkännande av den de samtalar med genom att berätta saker med ett frågande tonfall 
(Drake & Solberg, 1995). Enligt Berlenky, Clinchy, Goldberger, & Terule (1989, 
refererad i Helgesen, 1990) skiljer sig deras kommunikation även åt genom att kvinnor 
lyssnar med mer uppmärksamhet, intensitet och eftertänksamhet. Kvinnor föredrar att 
prata mer med individuella gruppmedlemmar jämfört med män som pratar med hela 
gruppen. Män anses därför ge uttryck för mer makt och inflytande (Drake & Solberg, 
1995).  Enligt Korabik et al., (1993) pratar kvinnor mer när de är bland andra kvinnor än 
när de är bland män. Kvinnor uppfattas därför kanske inte lika ofta som ledare eftersom 
män pratar mer än kvinnor i blandade grupper.  
 
Män och kvinnor diskuterar på olika sätt och kvinnor tycker det är viktigt att inte avbryta 
andra utan lyssna när någon talar. Kvinnor använder ett mer förenklat språk som hela 
gruppen förstår och det är också viktigt att ingen tar mer plats än någon annan. Kvinnor 
förklarar alltid sin ståndpunkt i diskussioner och upprepar inte vad tidigare 
gruppmedlemmar sagt. För män är det av större betydelse att betona vilken position de har 
i gruppen och ge ett personligt intryck. De vill fastställa vilket förhållande de har till andra 
i gruppen; om de är för eller emot varandra.  En fördel med kvinnors förhållningssätt till 
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diskussioner är att gruppmedlemmarna blir motiverade eftersom de är mer införstådda och 
delaktiga i besluten (Drake & Solberg, 1995).  

2.5 Konflikter 
 
Många chefer kan ägna uppåt 25 % av sin tid till att hantera konflikter enligt Thomas och 
Schmidt (refererad i Hughes et al., 2002). En förutsättning för ett effektivt ledarskap är att 
kunna hantera konflikter som uppstår på arbetsplatsen menar Morse och Wagner (refererad 
i Hughes et al., 2002). Konflikter kan uppstå av olika anledningar och de kan vara att en 
grupp har olika värderingar eller mål, konkurrerar om sällsynta belöningar, är stressade 
eller att de står inför oklara krav som får personer att känna sig otydliga i sin roll (Hughes 
et al., 2002). Enligt Thomas och Schmidt (1976, refererad i Hughes et al., 2002) är den 
största anledningen till att konflikter uppstår brist på kommunikation mellan de berörda. 
Yukl (1989) hävdar att missförstånd ofta uppkommer i grupper som kan leda till konflikter 
och här är det viktigt som ledare att försöka förbättra gruppmedlemmarnas lyssnande och 
kommunikation (Hughes et al., 2002). 
 
Enligt Thomas (1976, refererad i Hughes et al., 2002) finns det fem sätt att gå tillväga för 
att lösa konflikter: 

1) Tävling: viljan att uppnå sitt eget mål där personen dominerar de andra.  
2) Anpassning: ger efter för den andra personens vilja.  
3) Kompromissande: kompromissar där båda parter ger upp något och samtidigt får ut 

något. 
4) Samarbete: ansträngning att tillfredställa båda parters önskan.  
5) Undvikande: bryr sig inte om någon parts mål och drar sig därigenom undan.  
 

Dessa olika sätt att hantera konflikter kan alla vara användbara men i olika situationer.  
Tillvägagångssätten har både för - och nackdelar där det gäller att använda var och en vid 
rätt tillfälle. Nedan följer exempel på i vilka situationer de olika sätten att lösa konflikter 
kan användas:  

 
Tävling 

• Är bra vid frågor som är viktiga för företagets välfärd där personen vet att den har 
rätt.  

• Det är även nödvändigt när avgörande handlingar är viktiga som t.ex. vid 
nödlägen. 

 
Anpassning 

• När medarbetarna får utvecklas genom sina egna misstag.  
• Vid tillfällen där frågor är viktigare för andra än för en själv, då är det bättre att 

samarbeta och vara andra till lags.  
 
Kompromissande 

• För att uppnå tillfälliga lösningar på svåra problem eller frågor. 
• Personer med samma makt som vill uppnå gemensamma mål fast på olika sätt.  
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Samarbete 

• Då det viktiga i situationen inte är att få rätt utan att lära sig något av den andra 
parten. 

• För att få insikt från människor med olika perspektiv. 
 

Undvikande  
• När ens mål ändå inte kan bli tillgodosedda.  
• Då insikt finns i att andra kan lösa konflikten bättre. 
 
(Thomas 1977, refererad i Hughes et al., 2002)  

 
Vissa studier (Ilmer, 1980; Kilman & Thomas, 1977; Ruble & Stander, 1990; Rosenthal & 
Hautaluoma, 1988, refererad i Korabik, et al., 1993) gällande hur män och kvinnor 
hanterar konflikter visar på skillnader mellan könen. Kvinnor hanterar konflikter bättre än 
män och är mer samarbetsvilliga medan män är mer tävlingsinriktade (Ruben & Brown, 
1975, refererad i Korabik et al., 1993). Det har också visat sig att kvinnor är de som 
anpassar sig och kompromissar mer (Korabik et al., 1993). Raihm (1983, refererad i 
Korabik et al., 1993) menar att män går in mer i konflikter (mer tillmötesgående) och är 
mer samarbetsvilliga när de väl är inne i konflikten. Däremot menar han att kvinnor istället 
är mer avståndstagande i konflikter.  
 
Resultat från andra studier visar dock att det inte finns några könsskillnader vad gäller 
tävling eller dominans hos ledare (Korabik et al., 1993). I en studie (Chanin & Schneer, 
1984, refererad i Korabik, et al., 1993) visades speciellt att kvinnor och män inte skiljer sig 
åt vad gäller att undvika konflikter och att anpassa sig till andras åsikter.  
 
I den mån det finns könsskillnader i konflikthantering minimeras de ju mer lika män och 
kvinnor är i ålder, utbildning eller ledarskapserfarenheter (Korabik et al., 1993). 

2.6 Generella olikheter i mäns och kvinnors ledarskap 
 
I en undersökning kallad ”Breaking the Glass Ceiling” (1987, refererad i Hughes et al., 
2002) tas frågeställningen upp om hur kvinnans roll som ledare är. Förväntningarna var att 
kvinnor skulle vara bättre lyssnare, mindre analytiska, mer personorienterade, mer 
empatiska och mindre aggressiva när det gäller att uppnå mål i jämförelse med män. Men 
resultatet visade att det inte fanns några avsevärda skillnader mellan kvinnors och mäns 
ledarskapsstil. Däremot fanns det andra skillnader mellan män och kvinnor som inte 
handlade om ledarskap (Hughes et al., 2002). 
 
Helgesen (1995, refererad i Linstead et al., 2004) menar att kvinnor är mer kreativa, 
samarbetsvilliga och mer intuitiva än män. De föredrar att leda genom relationer istället för 
på ett hiarkiskt sätt. Helgesen (1995, refererad i Linstead et al., 2004) såväl som Stanford 
(1995, refererad i Appelbaum et al., 2003) stödjer förväntningarna i undersökningen 
”Breaking the Glass Ceiling” i att kvinnor är mer empatiska och bättre lyssnare än män. 
Kvinnor och män verkar variera i sin uppfattning om makt där kvinnor ser det som en 
frigörande kraft i samhället medan män ser det som ett sätt att kontrollera och bestämma 
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över andra. Det gör att kvinnor bryr sig om andras välbefinnande och är mindre aggressiva 
i sitt ledarskap. Män är i sitt ledarskap självsäkra, ger klara direktiv och utmanar andra 
(Linstead et al., 2004). De använder sig dessutom mer av strategisk planering och fokuserar 
på organisationens visioner, vilket kvinnor inte gör lika mycket. En del menar att det är 
omöjligt att säga om det finns skillnader i mäns och kvinnors ledarskap eftersom kvinnor är 
för få för att överhuvudtaget kunna ha en egen ledarskapsstil (SOU, 1994:3). 
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3. Metod 

3.1 Respondenter 
 
I undersökningen intervjuades fem manliga och fem kvinnliga personalchefer. Ledarna 
hade ett ansvar över personal och personalfrågor. 

3.2 Material 
 
Intervjuformuläret utarbetades för att passa personalcheferna (Bilaga). Utifrån valda teorier 
som grund gjordes de helstrukturerade intervjufrågorna. Frågorna var uppdelade i tre 
kategorier; ledarstil, kommunikation och konflikter.   

3.3 Procedur 
 
Författarna tog hjälp av Exjobb Luleå för förslag på lämpliga medelstora företag för 
deltagande i undersökningen. Författarna sökte även upp företag att intervjua. De utvalda 
företagen kontaktades för ett intervjutillfälle och ett mail skickades ut till personalcheferna 
för att bekräfta mötet. Ungefär en vecka innan avsatt tid för intervjun fick cheferna 
närmare information om syftet med undersökningen och etiska aspekter vid deltagandet. 
För att säkerställa att intervjufrågorna var användbara gjordes en pilotintervju med en 
person med personalansvar. Under intervjuerna ställde en av författarna frågor medan den 
andra antecknade vad som sades. Vid dessa tillfällen användes även en bandspelare för att 
inte gå miste om någon information. Tiden för intervjuerna var omkring 40-60 minuter.  

3.4 Avgränsningar 
 
Undersökningen avgränsades till personalchefer i Luleå kommun. 

3.5 Databehandling 
 
Varje intervjufråga var kopplad till en eller flera teorier och utifrån intervjusvaren kunde 
därmed jämförelser med teorierna göras. Genom att hitta återkommande svar hos kvinnor 
respektive män kunde resultatet sammanställas och ge en bild av skillnader mellan könen. 
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4. Resultat och analys 

4.1 Transformativt och transaktionellt ledarskap 
 
Rosener (1990, refererad i Linstead, et al., 2004) menar att kvinnor använder sig av 
personliga egenskaper istället för att utnyttja sin position för att utöva ledarskapet. Det 
visade sig i intervjuerna att män som kvinnor använder sig av personliga egenskaper där 
bägge könen i detta avseende är transformativa. Två män och en kvinna av 
personalcheferna som tillfrågades visade att personliga egenskaper som att vara tydlig i att 
beskriva vad som ska uppnås och att lyssna till medarbetarna var viktigt. Genom att skapa 
ett förtroende och ha en öppen och ärlig kommunikation med sina anställda används inte 
chefspositionen som ett verktyg att leda, menade en manlig och en kvinnlig chef. 
Kompetens och erfarenhet är en annan del hos ledarna som gör att de kan utöva sitt 
ledarskap och inte behöver förlita sig på sin ställning ansåg både de kvinnliga och manliga 
respondenterna. Medarbetarna vet på så sätt att ledaren kan sin sak och denne får 
därigenom respekt och uppmärksamhet. 
 
Majoriteten av de intervjuade gav inte så mycket beröm men av dem som gjorde det var 
det flest kvinnor. Resultatet visade att tre kvinnor och en man var bättre på att visa 
uppskattning i det dagliga arbetet. De som inte gav lika mycket beröm gjorde det bara vid 
exempelvis utvecklings– och lönesamtal, trots att de var medvetna om att uppskattning är 
viktigt. En man ansåg att beröm endast skulle ges om det var befogat och att personen då 
hade gjort något utöver förväntningarna. En kvinnlig personalchef ansåg istället att säga 
”bra jobbat” inte krävde särskilt mycket av henne men att det kunde betyda en hel del för 
medarbetarna. Tre män och två kvinnor använde sig ofta av begreppet feedback i 
intervjun. De ansåg att positiv feedback och konstruktiv kritik är något som bör användas i 
vardagen.    
 
Vidare framkom att samtliga kvinnor och två män var öppna för nytänkande och 
förändringar på arbetsplatsen, vilket kan likställas med en transformativ ledare. ”Förändring 
måste leda till något bättre och inte bara ske för sakens skull” ansåg en kvinnlig chef som 
gärna såg till förändringar. För två män var omställningar en del av vardagen och inte 
något de lade någon värdering i. De män som inte var lika positiva till detta ansåg att 
förändringar var något nödvändigt och att organisationsförändringar måste ske i lagom 
takt.  

4.2 Auktoritär och demokratisk ledare 
 
Auktoritära ledare förknippas mer med män än med kvinnor. En sådan ledare försöker 
hålla en viss distans till sina anställda och vill inte ha en alltför personlig kontakt med dem 
(Bakka et al., 1988). Resultatet visade att kvinnorna hade en aning närmare kontakt än 
männen med sina underställda. De kvinnliga cheferna var därmed mer demokratiska än de 
manliga som i sin tur var mer auktoritära. Alla intervjuade ville gärna ha en god kontakt 
med sina underordnade men försökte ändå att hålla en viss distans och vara professionella. 
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En kvinnlig och en manlig personalchef tyckte även att det är viktigt att behålla sin 
integritet i ledarskapet.  
 
Det visade sig tydligt att samtliga personalchefer delegerade ansvar till medarbetarna och att 
de utifrån detta arbetade självständigt. De var inte styrande och orderingivande vilket tyder 
på att män som kvinnor använde sig av ett demokratiskt ledarskap. Tre av respondenterna, 
två kvinnor och en man, berättade att de ger mycket direktiv då en person är nyanställd 
och behöver starkare riktlinjer. En annan kvinna använde mer direktiv än de övriga 
eftersom hon gärna ville ha kontroll. Detta skedde endast i början av varje ny arbetsuppgift 
och sedan lät hon de anställda arbeta självständigt.  
 
Samtliga personalchefer gav inte personlig utan saklig och konstruktiv kritik. En kvinnlig 
intervjuperson menade att det som ledare måste finnas en förståelse för sina medarbetare 
och att det ibland blir fel. När cheferna ger kritik pratar de om att det är viktigt att samtala 
med den berörda individen för att hitta orsaken till vad som gått snett. Det som har hänt 
går ofta att lösa om det finns en bra kommunikation mellan chef och medarbetare menade 
en man. En kvinnlig personalchef poängterade särskilt att det är nödvändigt att visa att 
vissa beteenden är oacceptabla. Då en anställd gör fel är det viktigt att ta upp det på en 
gång, tyckte många. Det visades alltså att män och kvinnor inte skiljde sig åt gällande 
vilken kritik som ges.  
 
Det vanliga för en auktoritär ledare är att ta egna beslut och inte låta andra vara delaktiga 
(Bakka et al., 1988). I studien kunde dock inga skillnader mellan män och kvinnor hittas. 
Personalcheferna föredrog att först diskutera med gruppen för att få höra andras åsikter 
innan något bestäms. Två av de fem männen använde gärna sina anställda som bollplank 
för att komma fram till det bästa alternativet. Alla personalchefer var noga med att lyssna 
på andra vid större frågor eftersom det oftast berör många. På så sätt försökte ledarna 
analysera fram det lämpligaste underlaget för ett beslut. Ändå var det alltid de själva som 
tog det slutgiltiga beslutet. Beroende på situation rådfrågade de medarbetarna eller tog 
beslutet själva. Detta tyder på att varken männen eller kvinnorna i studien var auktoritära 
på denna punkt.  

4.3 Kommunikation 
 
Respondenternas svar visade att män och kvinnor var mycket lika i att bygga upp 
vänskapsband och förbättra relationer. En man poängterade att det är mycket viktigt att 
vara närvarande i sitt ledarskap och att se medarbetarna. Både de kvinnliga och manliga 
cheferna var måna om att bry sig om sina anställda och på så sätt stärka deras relation. Det 
var endast en kvinna och en man som i mindre grad uttryckte att ledarskapet ska innefatta 
en nära och stark relation.  
 
Respondenterna var ganska lika i sina svar i det att de både försökte se till uppgiften och 
människan, dvs. de var varken expressiva eller instrumentella i sina beteenden. En man 
berättade att om privata problem skulle uppstå så går detta före arbetsuppgifterna och 
jobbet blir då sekundärt. En annan skillnad som upptäcktes var en man som var lite mer 
uppgiftsorienterad än de andra och menade att arbetet bör gå före privatlivet. Differensen 
mellan de kvinnliga och manliga personalcheferna var dock marginell.  
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Utifrån studien framkom att cheferna visade sympati i olika grad. Det fanns en kvinna som 
specifikt medgav att hon kunde bli mycket berörd och ledsen för andras skull och ta med 
sig deras problem hem. Ungefär hälften av personalcheferna dvs. två kvinnor och två män 
blev berörda till viss del av sina medarbetares privata problem. Den andra hälften dvs. tre 
män och två kvinnor blev mindre berörda. En av de manliga respondenterna menade att 
han inte kunde ta åt sig av andras bekymmer eftersom det då skulle bli alldeles för jobbigt. 
Två kvinnliga erfarna ledare beskrev att de med tiden fått ett mer professionellt och 
distanserat förhållningssätt till andras problem. Genom sina erfarenheter hade de lärt sig att 
skilja på arbete och privatliv. En kvinna uttryckte speciellt att hennes roll inte var att vara 
terapeut. Slutsatsen som kan dras är att det finns en mycket liten skillnad mellan hur 
mycket män och kvinnor visar sympati och att det fanns en större differens inom könen.  
 
I undersökningen framgick vidare att kvinnorna hade lite större tendens än männen att 
vara stödjande. De flesta stödde sina medarbetare genom att de försökte vara närvarande 
och finnas till för dem, samt ge råd då det behövdes. En kvinnlig chef sade att hon stödde 
genom att ha tid för sina medarbetare och engagera sig i dem. En av de manliga 
personalcheferna var noga med att uppmärksamma och ge särskilt stöd för dem som 
behöver det mer än andra. En man och en kvinna tyckte att de till viss del var stödjande 
men ansåg att de ändå skulle kunna förbättra sig.  

4.4 Konflikter 
 
De tillfrågade cheferna fick besvara ett scenario där både kvinnor som män valde att gå in i 
en konflikt istället för att ta avstånd ifrån den. Trots att de inte var rädda att konfrontera 
andra så resonerade de olika i denna situation. Två kvinnor menade att de bara går in i en 
konflikt om det är till fördel för organisationen. I annat fall försökte de att förhandla så att 
konflikten kan undvikas. En man berättade att han ser till att bolla sina tankar med någon 
innan han bemöter en konflikt, för att veta om han är rätt ute. Han påpekade också att det 
är nödvändigt att välja sina strider. De flesta var eniga om att de var raka och tydliga när de 
valde att konfrontera en annan person och att konflikter som uppstår ska redas ut på en 
gång.  
 
Resultaten visade att tre män tenderade att vara mer tävlingsinriktade i konflikter än de 
övriga. En av dessa tre manliga chefer menade att han är chef och att de andra därför ska 
rätta sig efter honom. Två kvinnor ville hellre försöka kompromissa så långt det gick och 
en av dem kunde i värsta fall tänka sig att ta in en tredje part för att lösa konflikten. De 
flesta av de intervjuade var ändock inte tävlingsinriktade utan vissa drog sig tillbaka eller 
försöker förstå den andra parten. En av orsakerna till detta menade en manlig personalchef 
var att det inte är värt priset att skapa osämja.  
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5. Diskussion 
 
Syftet med denna undersökning var att undersöka om det finns några skillnader mellan 
kvinnligt och manligt ledarskap hos personalchefer. Resultaten visar att det endast finns 
marginella skillnader i vissa aspekter av ledarskapet såsom ledarstil, kommunikation och 
konflikter. Utifrån de intervjuer som genomfördes verkar män och kvinnor vara lika 
transformativa i den meningen att de använder sig av personliga egenskaper istället för sin 
position som ett sätt att kunna leda andra. Detta resultat stämmer inte överrens med 
Roseners teori (1990, refererad i Linstead, 2004) som menar att kvinnor är mer 
transformativa i sitt sätt att leda. Ett transformativt ledarskap kännetecknas även av ett 
öppet sinne där nya idéer välkomnas och beröm ofta ges till de anställda (Andersson, 
1992). Kvinnor hade dock ett mer transformativt ledarskap än män på det sättet att de var 
mer nytänkande, gav lite mer beröm och såg mer positivt på förändringar.  
 
Enligt Bakka et al., (1988) är den auktoritära ledaren en aning distanserad till sina 
underställda och vill därmed inte ha en så nära kontakt med dem. Varken de manliga eller 
kvinnliga personalcheferna visade sig utöva ett auktoritärt ledarskap, utan båda hade en bra 
och relativt nära relation till sina underordnade. De kvinnliga personalcheferna hade 
däremot en aning närmare kontakt med sina underställda. En demokratisk ledare verkar 
för att de underställda ska arbeta självständigt och tillsammans med ledaren planera sin 
verksamhet (Bakka et al., 1988). Det fanns likheter hos männen och kvinnorna i 
undersökningen i det att de främjar självständigt arbete och delegerade ansvar i samma 
utsträckning. De rådfrågade också sina medarbetare lika mycket innan beslut skulle tas, 
vilket inte stämmer överens med Roseners teori (1990, refererad i Linstead et al., 2004) 
som säger att kvinnor i högre utsträckning uppmuntrar sin personal att delta i beslut. Ännu 
en likhet kunde ses hos de manliga och kvinnliga cheferna vilket var att de inte kritiserade 
personer i sig vilket däremot en auktoritär ledare skulle ha gjort enligt Bakka et al., (1988). 
Istället använde de sig av konstruktiv kritik vilket tyder på att de inte var auktoritära i sitt 
ledarskap.  
 
Sargent (1981) menar att kvinnor lutar mer åt att vara expressiva i sitt ledarskap, medan 
män däremot tenderar att vara mer instrumentella. När det gäller hur expressiva respektive 
instrumentella personalcheferna var så fanns det knappt någon skillnad mellan männen och 
kvinnorna. Däremot lutade en man åt att vara mer instrumentell än de övriga i sin 
kommunikation. Det visade sig också att männen och kvinnorna var lika sympatiska mot 
sina medarbetare i jämförelse med Talbot (1998) som säger att kvinnor prioriterar 
medarbetarna och visar sympati mer än män. Den enda eventuella skillnaden var att en 
kvinna kunde uttrycka sin medkänsla genom att bli ledsen. De andra blev däremot berörda 
men tog inte åt sig på samma sätt.  
 
Talbot (1998) beskriver kvinnor som mer stödjande mot andra än män. Denna 
undersökning visade att de kvinnliga cheferna var lite mer stödjande än de manliga även 
om de också var stödjande mot sina medarbetare. I undersökningen framgick det även att 
kvinnor och män var lika tillmötesgående i konflikter, dvs. att de inte var rädda att ge sig 
in i en konflikt om det behövdes. Raihm (refererad i Korabik et al., 1993) hävdar dock att 
män är mer tillmötesgående i dessa situationer. Däremot tenderade männen i 
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undersökningen att vara mer tävlingsinriktade och de kompromissade mindre än 
kvinnorna vilket även Korabik et al., (1993) menar. Sammantaget vill författarna framhålla 
att skillnaderna som fanns mellan männen och kvinnorna var mycket små. Utifrån denna 
studie är det därför svårt att säga att differenserna överhuvudtaget är allmängiltiga.  

 
Uppfattningen av hur män och kvinnor är som ledare har länge varit bestående men hur 
de faktiskt agerar har förändrats. De klassiska stereotyperna är inte särskilt genomgående 
hos de olika könen, men eftersom teorierna om hur män och kvinnor är finns kvar har 
inte uppfattningarna förändrats helt. Kvinnans och mannens roll har genom tiderna blivit 
annorlunda och därför är det också naturligt att deras ledarskapstil har påverkats. Eftersom 
samhället har genomgått förändringar borde även synen på det manliga och kvinnliga 
ledarskapet ha gjort det. I de källor som användes i denna undersökning har sättet att se på 
manligt och kvinnligt ledarskap generellt varit detsamma sedan 70-talet. Det finns studier 
som pekar på att kvinnor och män är lika i sitt ledarskap men de flesta menar ändå att de är 
olika. Det kan däremot tilläggas att de flesta källor som hittats är av äldre datum. Det 
auktoritära ledarskapet som har setts som typiskt manligt genom tiderna och det 
transformativa ledarskapet som har setts som typiskt kvinnligt stämde inte med resultaten i 
denna studie. Uppfattningen om vad som är manligt och kvinnligt kan ha att göra med det 
stereotypiska tankesättet. Attityder och stereotyper är svåra att förändra och lever därför 
kvar. Denna undersökning pekar på att de kvinnliga personalcheferna lika gärna kunde ha 
vissa karaktäristiska manliga drag och vice versa. I de teorier som använts har det t.ex. 
framgått att kvinnor är mer sympatiska och mindre tillmötesgående i konflikter. Slutsatsen 
som har kunnat dras av den gjorda studien är att män och kvinnor inte skiljer sig åt i dessa 
avseenden.   

5.1 Kritisk granskning av uppsatsen 
 
Vid intervjuer finns det alltid en risk att personerna är oärliga i sina svar eller helt enkelt 
inte riktigt vet hur de agerar som ledare. För att mäta ledarskapet hos personalcheferna kan 
ett ledarskapstest leda till bättre kvalitet hos resultaten. Testet skulle kunna omfatta flera 
svar inom ett och samma område vilket gör slutsatserna mer tillförlitliga. Respondenterna 
vet ej vad författarna är ute efter för svar och kan därför inte heller ge ett falskt svar. 
Eftersom testet inte behöver tolkas blir det lättare att få fram ett resultat samt att utesluta 
författarnas bias. En annan kritik som kan ges gentemot denna undersökning är att källan 
som använts av Eagly och Johnson (1990) för att kunna fastställa mäns och kvinnors 
ledarskap är en laboratoriestudie. Laboratoriestudier är en konstruerad miljö där det är 
svårt att dra några slutsatser om hur verkligheten ser ut. Deras resultat var inte lika ofta 
förekommande på verkliga arbetsplatser vilket därför inte kan göra resultatet särskilt 
reliabelt. Eftersom författarna använt sig av denna teori bör jämförelsen med denna 
laboratoriestudie inte ses som alltför trovärdig. Det kan också nämnas att de flesta böcker 
och undersökningar som använts har varit av äldre upplaga och därför kan deras 
användbarhet i detta sammanhang ifrågasättas.  

5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet betyder att mätningar är fria från slumpmässiga fel, dvs. att de är tillförlitliga 
(Thurén, 1991).  
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Författarna menar att svaren har varit svåra att tolka då cheferna kan prata om samma saker 
men på olika sätt. Detta kan bero på att personalcheferna utgår ifrån sina unika egenskaper, 
kunskaper och erfarenheter. Det i sin tur har gjort det mer komplicerat att dra slutsatser 
och koppla till teorier. I och med att slutsatserna blev svårare att dra är inte heller 
reliabiliteten lika hög. Vid analysen av intervjusvaren är det möjligt att författarnas bias har 
haft betydelse vid tolkningen av svaren.   

5.3 Validitet 
Med validitet menas att verkligen undersöka det som avses att undersökas (Thurén, 1991).  

5.3.1 Begreppsvaliditet 
 
Ledarstil, kommunikation och konflikter är de psykologiska begrepp författarna fokuserat 
på då de undersökt skillnader i manligt och kvinnligt ledarskap. Författarna anser att det 
har varit svårt att ställa frågor där svaren berör de nämnda områdena. För att få så 
sanningsenliga svar som möjligt har författarna varit tvungna att inte vara så förutsägbara i 
vilka svar som förväntas genom att ställa öppna frågor. Därför är det inte lätt att säga hur 
väl mätinstrumentet har mätt de undersökta abstrakta företeelserna.  

5.3.2 Intern validitet 
 
En pilotintervju användes för att upptäcka eventuella brister i frågeformuläret. I efterhand 
anser författarna att fler pilotintervjuer skulle kunna ha gjorts för att revidera och förbättra 
intervjufrågorna. Det måste tas i beaktande att utvalda respondenter kan försöka tillgodose 
författarna med de svar de tror är önskvärda. För att försöka undvika uppkomsten av detta 
har författarna i sina intervjufrågor använt sig av scenarier. Genom detta tros de 
intervjuade svara mer ärligt eftersom de inte känner till det bakomliggande syftet med 
frågan. 

5.3.3 Extern validitet 
 
I denna undersökning har tio respondenter deltagit, fem kvinnliga och fem manliga, 
personalchefer. På grund av det låga antalet deltagare är det svårt att generalisera resultatet 
till en större population. Författarna har under arbetets gång insett att den externa 
validiteten hade varit högre om respondenterna i större utsträckning haft samma antal 
anställda, liknande organisationsstruktur och mer identiska arbetsuppgifter.  

5.4 Etiska överväganden 
Respondenterna blev informerade om att det var frivilligt att delta i undersökningen och 
att de när som helst kunde avbryta intervjun. De blev också upplysta om att varken deras 
eller företagets namn kommer att publiceras.  
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5.5 Framtida forskning  
 
Förslagsvis skulle framtida forskning kunna innebära att även undersöka vilka fler aspekter 
som eventuellt skiljer manligt och kvinnligt ledarskap åt. De aspekter som skulle vara 
intressanta att studera närmare är exempelvis effektiviteten och självförtroendet hos ledare. 
Det hade varit fördelaktigt att vid en uppföljande studie även inkludera en kvantitativ 
metod som komplement till intervjuer. Undersökningen bör täcka en större population 
där personalchefer från hela Sverige är delaktiga för att uppnå ett mer sanningsenligt 
resultat.  
 
Eftersom den mesta litteraturen handlar om ledarskap vore det intressant att fokusera ännu 
mer på just det manliga och kvinnliga ledarskapet. Många av våra stereotyper om kvinnors 
och mäns beteende uppkommer just för att det inte finns tillräcklig kunskap. Med mer 
forskning fås en större insikt i hur verkligheten faktiskt ser ut och förutfattade meningar 
kan då förkastas.  
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Bilaga Intervjufrågor 
 

1. Hur ser företagets organisation ut?  
 
2. Berätta kort om dina arbetsuppgifter 

 
Ledarskapsegenskaper 

 
3. Beskriv ditt sätt att leda  

 
4. Anser du att du har en nära relation med dina underställda? Anser du att det är 

nödvändigt att ha en nära relation med dina anställda?  
 

5. Vad är det som gör att dina anställda lyssnar på dig och att du därigenom kan utöva 
ditt ledarskap?  
 

6. På vilket sätt visar du uppskattning när din personal gör bra ifrån sig?  
 

7. Ger du mycket direktiv till de anställda eller arbetar de mycket självständigt?  
 

8. Om en person gör dåligt ifrån sig, hur hanterar du det? 
 

9. Om en person gör väldigt bra ifrån sig, belönas den på något särskilt sätt?  
 

10. Hur fattas beslut? Enskilt eller tillsammans med andra?  
 

11.   Hur ser du på förändringar i företaget?  
 

Kommunikation 
 

12. Under tidspress ska ett beslut tas som rör alla medarbetarna på din avdelning och 
du rådfrågar inte de andra före beslutet. Vad anser du om detta?  

 
13. Chefen på ett företag har daglig kontakt med sina medarbetare och hör ofta för sig 

hur dem mår och hur dem har det. Anser du att detta hör till ledarskapet?  
 
14. En av dina medarbetare har privata problem och meddelar att han/hon inte hinner 

bli klar med en uppgift på jobbet, hur ställer du dig till det?  
 

15. Blir du känslomässigt engagerad i dina medarbetares privata problem? på vilket sätt?  
 

16. Tycker du att du är stödjande för dina medarbetare, i så fall på vilket sätt?  
 
 



 

 
Konflikter 

 
17. En konflikt kan uppstå om du säger vad du tycker i en fråga som är viktig för dig. 

Hur gör du i den situationen?   
 

18. I en konflikt på din arbetsplats anser du att du har rätt men kan inte komma 
överens med dina medarbetare. Hur gör du?  
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