
 
 

 

Ledarskapet och de två faktorerna 

En induktiv studie för att förstå hur organisationsfaktorer och könsstereotyper 
påverkar ledarskap 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-01-09 

Akademin för Ekonomi, Samhälle och 

Teknik 

FOA300, 15hp, HT 2017 

 

Författare:  

Larsson, Hampus 

Tang, Vinh  

Vannfält, Jessica 

 

Handledare: Magnus Linderström 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sammanfattning 

 
Titel: Ledarskapet och de två faktorerna: En induktiv studie för att förstå hur 
organisationsfaktorer och könsstereotyper påverkar ledarskap. 
 
Seminariedatum: 2018-01-09 
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Författare: Larsson, Hampus 930903, Tang, Vinh 940523, Vannfält, Jessica 911031 
 
Handledare: Magnus Linderström 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att genom en induktiv ansats få en förståelse för hur 
ledarskap påverkas av organisationsfaktorer och könsstereotyper. 
 
Frågeställning: 
-Hur påverkas individers ledarskapsutformning av organisationsfaktorer och 
könsstereotyper? 
-Hur påverkas individers ledarskapsutövning av organisationsfaktorer och könsstereotyper? 
 
Metod: Kvalitativ datainsamling uppbyggd utav semistrukturerade grupp-/ och individuella 
intervjuer. 
 
Nyckelord: Könsstereotyp, ledarskap, historiskt perspektiv, situationsanpassat ledarskap, 
makt, rättvisa, jämställdhet, manligt, kvinnligt, socialhandlingsteori, rationalisering 
 
Slutsats: Genom den empiriska och teoretiska analys som genomförts kan slutsaten dras att 
ledare anpassar sitt ledarskap främst utifrån det kontext de agerar inom. Denna kontext 
innefattar organisationsfaktorer och därmed medarbetare, organisationen och omvärlden. 
Vidare innefattar detta kontext även könsstereotyper, vilket skapar förväntningar som ledaren 
anpassar sig efter.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Title: Leadership and the two factors: A derivative approach to understand the influence of 
organizational factors and gender-stereotypes in leadership.  
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Tutor: Magnus Linderström 
 
Purpose: The purpose of this study is to get an understanding of how leadership is 
influenced by organizational factors and gender stereotypes through a derivative approach. 
 
Questions: 
-How is an individual's leadership conformation influenced by organizational factors and 
gender stereotypes? 
-How is an individual’s leadership practices influenced by organizational factors and gender 
stereotypes? 
 
Method: Qualitative data-collection consisting of semi-structured group-/ and individual 
interviews.  
 
Keywords: Gender stereotypes, leadership, historical perspective, situational leadership, 
power, justice, equality, masculine, feminine, social-action theory, rationalization. 
 
Conclusion: Through the empirical and theoretical analysis, the conclusion can be drawn 
that leaders adapt their leadership primarily based on the context in which they act. This 
context includes organizational factors such as employees, the organization and the outside 
world. Furthermore, this context also includes gender stereotypes, which creates 
expectations that the leader conforms to. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Begreppslista 
 
Stereotyper – En kategorisering av individer som sker genom en grupprocess i samhället. 
Processen kallas att stereotypisera där denna definition görs med hjälp av de specifika drag 
individer besitter som skiljer sig ifrån den övriga gruppen.   
 
Könsstereotyper – En kategorisering av individer som sker genom en grupprocess i 
samhället. Könsstereotyper är en form av stereotypisering.  
 
Stereotypiskt manligt ledarskap – Vad samhällets normer har definierat som ett typiskt 
maskulint ledarskap.  
 
Stereotypiskt kvinnligt ledarskap - Vad samhällets normer har definierat som ett typiskt 
feminint ledarskap. 
 
Organisationsfaktorer – Faktorer som existerar inom en organisation vilket påverkar 
individer i deras ledarskap. I denna studie innebär det organisationens förväntningar, 
struktur, värderingar och medarbetare.  
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1.0 Inledning 
Ledarskap brukar förknippas med hur en individ kan eller ska leda en grupp av individer. Alla 
har sin egna definition på bra ledarskap och den kan skilja sig mellan olika individer. Det 
finns en punkt gällande definitionen av ledarskap som många kan relatera till, det är att en 
ledare ska på något sätt inspirera sin grupp att ta sig till gruppens slutmål (Kezar, 2004). 

 

Individers definition på vad som menas med den egna gruppen skiljer sig åt. Hinton (2003) 
tar upp exemplet kring hur universitetsstudenter ej associerar sig inom samma grupp som 
alla studenter på universitetet. Utan snarare förhåller de sig till fördelningar som 
kurskamrater, elever på andra kurser och andra elever. I dessa grupperingar existerar det 
stereotyper på huruvida individer i gruppen bör förhålla sig till sociala normer inom den 
stereotyp de delats in i. Detta gör att stereotypen blir en stark konsensus, Hinton (2003) 
nämner dock hur synen på stereotyper är oriktiga och icke-flexibla. Ett exempel på en sådan 
stereotyp är hur samhället idag har genom en allmän konsensus definierat stereotyper kring 
vad som är manligt, respektive kvinnligt.  

 

Dessa stereotyper är en aspekt som dagens ledare måste räkna med, då det i varje situation 
ställs krav på hur ledaren ska reagera och anpassa sitt ledarskap för att hantera situationen 
på bästa sätt. Detta kräver även att ledare är flexibla i sitt ledarskap. Det ledarskap som 
ledaren väljer beror på ett antal faktorer, till exempel tidigare erfarenheter, vilken kontext det 
handlar om, personliga attributen hos ledaren och hur denne väljer att utöva det inflytande 
den innehar (Larsson & Andrews et al. Personlig kommunikation, 2017). 

Bakom varje beslut en ledare tar finns det ett mål och en mening, detta för att få med sig sina 
medarbetare och leda organisationen till att nå uppsatta mål och resultat. Många gånger 
handlar det om att hantera de individer som berörs av besluten på rätt sätt (Abrahamsson & 
Andersen, 2005). Weber & Lundquist (1983) menar att genom att förstå den sociala 

handlingen, blir ledarskapet bättre och mer effektivt. Ytterligare en faktor som har en 
inverkan på ledarskapet är kompetens-/ och engagemangsnivån hos medarbetarna, vilket 
kan ha en avgörande effekt på huruvida ledaren väljer att tillämpa ett uppgiftsorienterat eller 
relationsorienterat ledarskap gentemot dem (Abeshi & Mortimer, 2011). 

 

Samtidigt som chefer förväntas vara en god ledare för sin arbetsgrupp, ligger 
förväntningarna att ledaren ska synas på fler nivåer inom en organisation (Dijk & Freedman, 
2007). Alvesson & Spicer (2012) hänvisar till att dagens ledare ses som en viktig del i 
nutidens dynamiska organisationer. De behöver inte längre sitta på makten och kunskapen, 
utan har blivit en viktig del på olika plan inom organisationen för att driva verksamheten och 
gruppen framåt (Horwood, 2005). Detta är olikt det tänk som organisationer haft kring ledare 
åren innan, då det oftast var den som var duktigast och mest kunnig inom sitt område som 
blivit upplyft till en ledarposition oavsett om den var lämpad som ledare eller ej (Sundqvist-
Olsson & Cooper, Personlig kommunikation, 2017). 

Från detta kompetensfokuserade sätt att välja ut ledare har i stället dagens organisationer 
flyttat sitt tänk till personliga egenskaper. Oavsett vilken av dessa som varit i fokus har 
organisationer alltid önskat den bästa ledaren för situationen, vad detta är har skiljt sig 
avsevärt genom tiderna (Spector, 2015). 
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1.1 Bakgrund 

Ledarskap härstammar från behovet för människor att koordinera mellan sig. Exempel på 
detta kan vara simpelt som att två personer har två överliggande mål; att hålla ihop och att 
söka efter mat och vatten. Vid sökandet efter mat och vatten har de då två platser att välja 
mellan, den person som är mer hungrig eller i mer behov av mat börjar röra på sig först och 
tvingar den andra till att följa med. På det viset har de delat på ansvaret, att vara ledare och 
följare (King, Johnson & Van Vugt, 2009). Utifrån detta simpla behov växte ledarskapet fram 
och har med tiden blivit allt mer komplext och krävande. På grund av detta ser människor på 
personer som är riktigt goda ledare med beundran. Av denna anledning kan människor 
genom historien av företagsamhet se att de mest framgångsrika exempel förknippas med 
enstaka ledare. De ledare som främst beskrivs som stora ledare var ofta män och har haft 
några gemensamma nämnare - en tydlig vision, kunskap och förståelse för sin verksamhet 
(Horwood, 2005). 

 

Fogelberg-Eriksson (2005) presenterar i sin studie de två teoretiska perspektiv när det 
kommer till sättet att beröra ledarskapsämnet. Ledarskap utan kön, med sitt ursprung ur 
taylorismen och Fayol från tidigt 1900-tal där fokuset först legat på att ta fram de bästa 
egenskaper goda ledare hade. Detta för att kunna skapa den ultimata ledarskapsprofilen till 
att senare komma fram till att ledarskap är ett otroligt komplext ämne där utformningen är 
kontextberoende. I detta perspektiv låg fokuset helt på manliga ledare, dock var det inte en 
fråga om att ignorera det kvinnliga ledarskapet utan det existerade inte i dåtidens 
organisationer. (Fogelberg-Eriksson, 2005). 

  

Runt 1940 formades en ny ledarskapssyn, istället för att se till medfödda karaktärsdrag, 
började beteende och inlärda metoder föredras i ett bra ledarskap med en fortsatt visad 
ignorans till kvinnans närvaro i ämnet. Beteenden började klassificeras och en struktur 
skapades där bra ledarskap kunde mätas och utformas. På grund av mer och mer insyn i 
beteende kring individen skapades en bättre förståelse över effektiviteten av 
situationsanpassat ledarskap i organisationer och således skapades en förståelse kring 
kopplingen mellan olika situationer och beteenden. (Hersey, Blanchard & Johnson, 2013) 

 

Ur denna könsblinda forskning steg det andra perspektivet att beröra ledarskap som 
Fogelberg-Eriksson (2005) presenterar fram. Perspektivet Ledare med kön dök upp som en 
reaktion av att vid tidigare forskning hade forskare endast lagt till kvinnor och deras 
erfarenheter till den tidigare forskningsbilden av organisation och ledarskap (Fogelberg-
Eriksson, 2005; Gabrielsson & Claesson, 2011). 

 

Den sociala konstruktionen från förr att ledaren är traditionellt manlig lever dock kvar än idag, 
vilket går att se när människor blir tillfrågade att beskriva en bra ledare i deras organisation. 
De traditionellt maskulina dragen som att vara ”tydlig” och ”bra beslutsfattare” tas först upp 
som de viktigaste egenskaper medan mer traditionellt feminina egenskaper som ”lyhörd” och 
”ödmjuk” tas upp i efterhand oavsett könet på ledaren (Gabrielsson & Claesson, 2011). 
Gabrielsson & Claesson (2011) antyder i sin text att detta visar på att personen i fråga vill 
belysa att deras kvinnliga chef och ledare besitter dessa egenskaper även fast denne är en 
kvinna. Det intressanta här kan tyckas vara att det vid beskrivning av en stark kvinnlig ledare 
använder kvinnor främst traditionellt manliga egenskaper för att beskriva denne med, medan 
män främst använder traditionellt kvinnliga egenskaper för att beskriva denna person (ibid). 
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Detta könsstereotypiska sätt att se på ledare och ledarskap blir tydligare i den 
traditionsbundna yrkena i dagens organisationer. Det påvisas exempelvis inom 
restaurangbranschen och offentliga organisationer där förändringen av ledarskapssynen har 
varit långsam och en manlig ledare på arbetsplatsen ses fortfarande som normen i de flesta 
av dessa yrkes rum (Bergwall-Rydén & Sjöberg, 2015). Denna idé av en stereotypisk manlig 
ledare stärks av hur nutidens massmedia behandlar intervjuer med kvinnliga ledare och 
chefer. De ställs oftast frågor som ifrågasätter om det är möjligt att vara ledare och kvinna, 
eller huruvida kvinnan kan ha ett familjeliv och vara ledare, denna frågeställning är helt 
avsaknad när deras manliga kollegor intervjuas i samma kontext (Fogelberg-Eriksson, 2005). 
Detta ställer då frågan om det egentligen är någon skillnad på manliga och kvinnliga ledare, 
eller om det enbart är ett pågående missförstånd i samhället? 

 

1.2 Problematisering 

Det finns flera olika ledarskapsstilar, fokuset från att vara hierarkiskt och bestämd börjar 
minska och istället värnar dagens ledare mer om sina medarbetare och deras utveckling. 
(Claeson & Gabrielsson, 2011). Ledaren går då istället från att ha varit en typ av befälhavare 
till att vara mer av en pseudopsykiatriker då ledaren nu måste värna om medarbetarnas 
personliga utveckling, deras gemenskap och välbefinnande (Alvesson & Spicer, 2012). Inte 
helt olikt hur Hjertqvist (2017, personlig kommunikation) berättar hur ledare idag agerar som 
förälder till sina medarbetare. 

 

Beroende på medarbetarnas kompetensnivå, engagemangsnivå och situation går det att 
tillämpa ett anpassat ledarskap för att effektivisera arbetet i arbetsgruppen (Hersey, 
Blanchard & Johnson, 2013). Enligt Weber går detta att göra genom att ledaren skapar sig 
en förståelse kring individers handlingar och tankesätt (Weber & Lundquist, 1983). 
Problematiken uppstår vid tillfällen där ledaren inte kan, i en tillräckligt stor utsträckning 
skapa sig en förståelse över sina medarbetare. Detta på grund av att organisationen 
förväntar sig att ledaren ska klara av en allt stor mängd administrativa uppgifter och således 
fastnar individen i den byråkratiska och röriga vardagen. Detta gör att de inte har tillräckligt 
med tid över för att skapa sig en förståelse över sina medarbetare. (Sveningsson & 
Alvesson, 2014)  

 

Ytterligare en av de faktorer som påverkar ledarskapet hos individen som nyttjar det är 
könsstereotyper, hur dessa alltså skapar förväntningar på individen och hur den ska agera 
som ledare. Problematiken här är att det fortfarande existerar stereotyper kring manliga och 
kvinnliga ledare som formar ett så kallat “glastak” för framförallt kvinnor (Bergwall-Rydén et 
al. 2015). Patel och Buiting (2013) fann att kvinnliga ledare som besatte alla de önskvärda 
ledaregenskaper för att uppnå högre ledarskapspositioner sällan kom långt, och pekade på 
att det existerar andra barriärer än enbart kompetens som sätter stopp för vidare framgång. 
Detta kan ses som en effekt av existerande könsstereotyper och hur de fortfarande skapar 
problem för individer i organisationer. 

 

Hinton (2011) skriver om hur våra förklaringar påverkas av stereotyper, slog John till Brian 
för att John har den stereotypiska bilden av skinhead medan Brian är känd för att gå för långt 
med sina skämt? Detta går även att koppla till könsstereotyper i ledarskap, anses en man 
vara svag för att de vill ha åsikter från alla? Anses en kvinna elak för att hon ger order utan 
andras åsikter? 
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Eftersom genus som fenomen är aktuellt som samhällsfråga, ett exempel är ”Metoo” rörelsen 
vars syfte var att uppmärksamma sexuella trakasserier (Schmidt, 2017; Sunding, 2017), är 
det än mer relevant att se hur könsstereotyper påverkar manliga och kvinnliga egenskaper 
som ledare. Ekholm & Malmqvist (2010) säger att stereotyper existerar kring de båda könens 
ledarskapsstil, det manliga ledarskapet associeras med rationalitet, bestämd ton och villig att 
ta risker. Medan det kvinnliga ledarskapet associeras som känslobetonat, tveksam ton och 
att vilja säkerhetsställa fakta innan beslut fattas (ibid). 

 

Således kan det tyckas intressant att se huruvida de nya förväntningarna på ledarskapet 
som tillkommit och de redan existerande könsstereotyperna påverkar utformningen och 
utövningen av individers ledarskap. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom en induktiv ansats få en förståelse för hur ledarskap 
påverkas av organisationsfaktorer och könsstereotyper. 

 

1.4 Frågeställningar 

- Hur påverkas individers ledarskapsutformning av organisationsfaktorer och 
könsstereotyper? 

 

- Hur påverkas individers ledarskapsutövning av organisationsfaktorer och könsstereotyper? 

 

1.5 Kunskapsbidrag 

Fördjupa förståelsen kring de ständigt utvecklande ämnen genus och ledarskap i dagens 
könsmedvetna samhälle.   
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2.0 Metod 
I denna studie kommer en kvalitativ metod att tillämpas i form av en semistrukturerad 
gruppintervju och en enskild semistrukturerad intervju. Vid valet av metod togs det i åtanken 
vilken typ av data som önskades samlas in, numerärt antal av möjliga respondenter och 
behovet av att validera primärdata. 

I detta avsnitt kommer vi (hädanefter skrivna som författarna) att gå igenom den metod vi 
använt oss av i denna studie. 

 

2.1 Teoretiskt urval 

I denna studie har författarna genomfört en litteraturstudie som ligger till grund för den 
teoretiska referensram som används genom hela arbetet. Den teoretiska referensramen som 
används i denna studie har som mening att förstärka eller motsäga vad den primära datan 
säger. Tryckt litteratur berikade denna studie genom att de hjälpte till med att skapa en 
teoretiskt grund som studien kunde fortsätta bygga ifrån. Detsamma gäller de vetenskapliga 
artiklar som går att finna i denna studie. Teorierna som har använts i detta arbete varierar 
från Moran (1992) till Eklund et al. (2017), dessa exemplifierar en av de äldsta, respektive 
nyaste källorna som använts i arbetet. Dessa har använts med syftet att ha en variation från 
förr och nu för att förstå hur ledarskap och könsstereotyper har sett ut förr i tiden och hur det 
ser ut idag.  

 

Abrahamsson & Andersen (2005) och Bolman & Deal (2013) är författare som pratar om 
organisationer, båda källorna menar på att ämnet kan granskas mellan en variation av olika 
perspektiv och förståelse över organisationer. Exempel på detta är att det kan studeras ur ett 
kundperspektiv. Bolman & Deal (2013) nämner även om ledarskap och dess maktperspektiv. 
För att förstå omgivningens förväntningar på ledare i organisationer har studien tagit 
användning av begreppen stereotypisering och metaforer som presenteras av Hinton (2003) 
och Alvesson & Spicer (2012) respektive. Sveningsson & Alvesson (2014) pratar om hur det 
är att vara chef, som även de har en ledarroll och berikar studien genom denna infallsvinkel 
till ämnet. Sedan har vi även författarna Eagly (2007) och Eklund et al. (2017) som skriver 
om fördelar, nackdelar och skillnader mellan det kvinnliga samt manliga könet inom 
ledarskap. Dessa är några forskare utav många som kommer att användas i stor omfattning i 
denna studie. 

 

Efter den primära datainsamlingen gjordes ytterligare en insamling av sekundärdata för att 
stärka upp inom oväntade ämnesområden som dök upp under insamlings tillfällena och 
förstärka tolkningsmodellen. 

 

Ett urval av de databaser som användes för att hitta studier och information kring ledarskap 
och könsstereotyper var Google Scholar, Primo, Emerald Insight, JSTOR, Science Direct 
och Link Springer. 

I dessa databaser användes sökorden: könsstereotyp, ledarskap, historiskt perspektiv, 
situationsanpassat ledarskap, makt, rättvisa, jämställdhet, manligt, kvinnligt, 
socialhandlingsteori, rationalisering. 
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2.2 Respondent Urval 

Det deltog sju deltagare vid fokusgruppsintervju tillfället plus de tre författarna, 
respondenterna valdes ut genom ett målinriktat urval, vilket är en urvals metod som 
definieras bland annat av författarna Bryman och Bell (2017). Denna metod innebar att 
respondenten valdes ut av anledningen att de antingen agerat ledare tidigare, eller i nuläget 
gör det. Ytterligare en faktor som togs i åtanken vid urvalet av respondenterna var deras 
ålder, erfarenhet och kön, med syftet att skapa en diversifierade respondentgrupp. Detta 
ansågs viktigt för denna studie då författarna hoppades genom en mångfald av respondenter 
kunna generalisera slutsatserna i studien. Författarna kontaktade enbart personer inom 
Västerås och Eskilstuna stad på grund av geografiska skäl. Denna beaktning till 
respondenternas och författarnas geografiska position är något som Bryman och Bell (2017) 
definierar som ett bekvämlighetsurval.  

 

Respondenten för den enskilda intervjun valdes ut efter samma kriterier som övriga 
respondenter. Detta urval gjordes efter fokusgruppsintervjun då författarna önskade 
komplettera primärdata med ytterligare en manlig respondent.  

 

Respondenterna tillfrågades personligen om deras medverkan i studien genom telefon, mail 
eller personlig kontakt. 

 

2.3 Fokusgrupp metodik 

Författarna använde sig av fokusgruppsmetodik för den huvudsakliga insamlingen av 
primärdata för denna studie. Det innebar att större delen datainsamlingen skedde med hjälp 
av en gruppintervju där deltagarna diskuterade och svarade på ett antal frågor gällande 
ledarskap och könsstereotyper som författarna ansett vara i linje med deras frågeställning. 
Fokuset låg på att ett samspel uppstod i gruppen där det slutgiltiga svaret på frågorna 
skapades gemensamt. Detta tillvägagångssätt är något som författarna Bryman och Bell 
(2017) stödjer vid genomförandet av gruppintervjuer.  

 

Valet av fokusgruppmetoden innebar att det inte enbart blev en gruppintervju utan en mix 
mellan det och fokuserad intervjumetod. Fokusgruppmetoden hade ett större fokus på 
samspelet och diskussionen mellan deltagarna till skillnad från fokuserad intervju, samt är 
den mer avgränsat till ett huvudämne till skillnad från gruppintervju. Bryman och Bell (2017) 
definierar detta som en kvalitativ undersökning och vidare utspelade sig intervjutillfället 
genom en ostrukturerad situation där deltagarna fick fritt diskutera mellan varandra och 
uttryckte sina åsikter vilket var målet med metod tillfället 

 

Bryman och Bell (2017) tar upp att en fördel med fokusgruppsintervjuer är att 
respondenterna kan ifrågasätta varandra och utmana varandras åsikter och på det viset kan 
undersökningen ge författarna mer realistiska åsikter då det finns möjligheten att de ändrar 
sin uppfattning eller reflekterar över det. Om det var en vanlig intervju ställs inte 
intervjudeltagarna till ifrågasättanden av anledning att intervjuaren drar sig tillbaka och 
påpekar inte det. 
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Vidare menar Bryman och Bell (2017) att antalet deltagare i fokusgruppen varierar beroende 
på vad för syfte forskarna vill ha ut av undersökningen. Den vanligaste gruppstorleken är 
mellan sex till tio personer och kan vara mindre om författarna vill ha ut mer personliga 
uppfattningar från deltagarna eller större om de vill ha mer kortfattade synpunkter. (Bryman & 
Bell, 2017) 

 

En tendens hos forskare som använder sig av kvalitativa undersökningar är att ett mindre 
antal av frågeställningarna är allmänna. Det sker inte mycket styrande av forskaren för att få 
ut så mycket som möjligt från deltagarna. (Bryman & Bell, 2017) En gruppledare kan ingripa 
vid intressanta synpunkter som forskaren vill ha mer utav, dock bör ingripandet vara så 
minimalt som möjligt för att inte styra alltför mycket av diskussionerna. (Bryman & Bell, 2017) 

 

Vid början av tillfället rekommenderar Bryman & Bell (2017) att gruppledaren börjar med att 
tacka deltagarna för att de deltog samt be dem presentera sig själva för varandra, ge en kort 
beskrivning av syftet med undersökningen samt skälet till att den spelas in. Hur länge den 
kommer hålla på och vad för regler som gäller vid diskussionen. I linje med detta bör även 
tillfället avslutas med att gruppledaren återigen tackar deltagarna för deras medverkan, 
informera vad författarna kommer göra med den information som samlats in och välkomna 
dem tillbaka vid en eventuell återträff för att få ta del av resultatet av studien. (ibid) 

 

2.4 Kvalitativ intervju 

Som en komplettering av fokusgruppen gjordes även en enskild intervju med en respondent 
för att få ut mer information kring ämnet i en isolerad miljö. Enbart en av författarna deltog vid 
detta intervjutillfälle. 

Intervjun hade en huvudsakligen semistrukturerad utformning vilket innebar att intervjuaren 
ställde ett antal frågor utifrån ett frågeschema till respondenten där ordningen varierade 
(Bryman & Bell, 2017). Frågorna som användes var detsamma som vid fokusgruppstillfället 
då de bedömdes vara av ett sådant pass öppen och flexibel karaktär. Styrkan i en 
semistrukturerad intervju av denna karaktär är att den är flexibel och det går att ställa 
följdfrågor beroende på respondentens svar (Bryman & Bell, 2017).  

 

2.5 Genomförande 

2.5.1 Fokusgruppintervju 

Innan genomförandet av fokusgruppstillfället gick författarna igenom checklistan som 
presenterades av Bryman & Bell (2017) för att säkerhetsställa att de tagit de nödvändiga 
stegen för att ge empiriinsamlingen god validitet och chans till att lyckas (Se bilaga 1). 
Författarna delade upp kvällens roller, en författare tog rollen som facilitator medan de två 
övriga höll tiden, antecknade, och ställde följdfrågor till deltagarna.  

 

Fokusgruppstillfället började med att författarna välkomnade samtliga deltagare till tillfället, 
tackade för att de var villiga att delta och erbjöd dem kaffe, fika och en lättare måltid innan 
introduktion av kvällen påbörjades. Deltagarna bads fylla i en blankett (Se Bilaga 3.) där det 
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bland annat fick välja om de önskade vara anonyma i den slutgiltiga versionen samt att de 
fick ytterligare en chans att godkänna att de blev inspelade. Under introduktionen berättade 
facilitatorn om uppsatsens syfte, vad kvällens syfte var och hur kvällens agenda såg ut. I 
detta steg blev deltagarna ombedda att presentera sig själva. Författarna passade även på 
här att berätta om två regler som de hade satt ut; Försök att inte prata i mun på varandra för 
att underlätta inspelningen och stäng av mobilen eller sätt mobilen på ljudlöst om ni väntar 
samtal. 

 

Efter att introduktionen var klar påbörjades kvällens andra moment med den första 
frågeställningen. För att ge mer tid för frågor som ansågs mer väsentliga för att besvara 
studiens frågeställningar valde författarna att färgkategorisera frågorna. Med denna 
färgkategorisering gavs det möjlighet till författarna att välja att ej ställa en fråga på grund av 
tidsbrist eller då en mer intressant diskussion uppstått kring en annan fråga. Varje 
frågeställning fick en tidsbegränsning utefter den färgkategorisering som gjorts, där de 
viktigaste frågorna blev tilldelad en större mängd tid än de andra.  

 

När det återstod trettio minuter av tillfället frågade facilitatorn deltagarna om de var villiga att 
stanna ytterligare femton minuter om det skulle behövas, detta på grund utav att stora, och 
väldigt intressanta diskussioner hade uppstått kring de första frågorna under ämnet 
ledarskap och mycket av den utsatta tiden hade gått åt till det. Alla deltagare var positivt 
inställda till att gå över tiden och samtliga frågeställningar kunde presenteras till deltagarna 
och svar kunde ges. Facillitatorn använde sig av en uppmuntringsteknik där denne 
upprepade respondenternas poäng för att uppmuntra individen till att antingen förtydliga eller 
vidareutveckla svaret i hopp om att fånga in ett större spann av information, detta är i linje 
med den teknik som Whiting (2008) presenterar i sin metodstudie. 

 

Efter detta avslutade facilitatorn med att återigen tacka deltagarna för deras medverkan 
under kvällen och för de intressanta diskussionerna. Författarna informerade deltagarna hur 
denna data skulle användas i arbetet och därefter informerade facilitatorn om att en återträff 
kommer ske i början på nästkommande år för att informera om eventuella resultat av studien. 
Deltagarna blev tillfrågade om att även fylla i en kortare svarsblankett gällande 
fokusgruppstillfällets metod. (Se Bilaga 3.) 

 

2.5.2 Djupintervju (Individuell intervju) 

Enligt det Bryman & Bell (2017) pratar om att innan genomförandet av intervjun finns det 
vissa punkter att tänka på, författarna tog i beaktning generell bakgrundsinformation som 
ålder, kön, position och antal år inom organisationen för att få en bättre förståelse för 
respondentens ståndpunkt i ämnet som ska studeras. Formulering av frågorna ska vara 
simpla för att underlätta för respondenten samt att skapa ett visst mått av ordning i 
intervjuteman för att frågorna blir förknippade med varandra på ett bra sätt. (Bryman & Bell, 
2017)  

 

Genomförandet av intervjun skedde i ett isolerat rum, platsen som blev vald för intervjun var 
en miljö som respondenten var bekväm i, nämligen hans kontor. Det isolerade rummet 
gjorde även att inspelningen av intervjun blev lättare att höra respondenten, vid intressanta 
påståenden från respondenten gavs det följdfrågor för att vidareutveckla svaret och på det 
viset få ut mer information angående frågan. 
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2.6 Operationalisering 

Under uppsatsens skrivande har syftet och frågeställningarna blivit bearbetad flera gånger av 
anledningen till att vidareutveckla uppsatsen, syftet och frågeställningar är hjärtat av denna 
studie och därmed lades stor del av studiens arbetstid på att göra den så bra som möjligt. I 
början av studien lades det ett stort fokus på könsstereotyper och genus, efter en tydligare 
teoretisk efterforskning och empirisk insamling gick det över till att enbart fokusera på 
organisationsfaktorer och könstereotyper. Processen för att få ett sådant bra syfte och 
frågeställning var lång, men den slutgiltiga syfte och frågeställning har nu bearbetats fram 
och går att finna härnäst. 

 

Syftet med denna studie är att genom en induktiv ansats få en förståelse för hur ledarskap 
påverkas av organisationsfaktorer och könsstereotyper. 

 

Frågeställningar:  

-Hur påverkas individers ledarskapsutformning av organisationsfaktorer och 
könsstereotyper? 

 

-Hur påverkas individers ledarskapsutövning av organisationsfaktorer och könsstereotyper? 

 

Vid intervjutillfällena ställdes femton frågor, här nedan presenteras tre av dessa frågor för att 
ge en bild av uppställningen av frågorna som ställdes till deltagarna. 

 

Fokusgruppsfråga Teori Syfte 

1. Vilka tror ni är de tre 
största faktorerna som 
formar en individs 
ledarskap? 

En ledare ska alltid ha 
självförtroende oavsett situation, 
kunna improvisera samt ha bra 
kommunikationsförmåga. 
(Hamrefors, 2014; Hach & Fröjd 
2012) 

Vad för faktorer påverkar 
en individs ledarskap. 

2. På vilka sätt kan 
individens 
ledarskapsstil 
påverkas av 
organisationen? 

Organisationen ställer krav på att 
ledare ska kunna ha ett övergripande 
ledarskap över organisationen, 
samtidigt som de ska kunna ta hand 
om det administrativa och annars 
vardagliga i verksamheten. 
(Sveningsson & Alvesson, 2014) 

Hur stor påverkan har 
organisationsfaktorer 
(företagskulturen, 
visionen, strategi) på 
ledarskapsstilen. 

3.När tror ni att ert 
inflytande kan 
användas som ett 
verktyg i praktiken? 

Ledare måste balansera mellan att 
ge och ta inflytande från medarbetare 
(Bolman & Deal, 2013) 

Vad för ledarskapsstil 
individen besitter. 
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Dessa är några av frågorna som användes under fokusgruppsintervju, syftet med frågorna 
som ställdes ska hjälpa besvara uppsatsens syfte och forskningsfråga. Den teori som har 
använts som grund för frågorna går att finna under Teorikapitlet, mer information angående 
hur teorierna är kopplade till frågorna går att finna under bilaga 4. Dessa frågor var 
utformade på ett sätt att de kunde användas i gruppdiskussion under fokusgruppstillfället och 
även i sammanhang med intervjun. 

 

2.7 Metodkritik 

Många fördelar har tagits upp angående fokusgruppmetoden, sedan finns det självklart 
nackdelar till den också. En nackdel med en fokusgruppsintervju är att transkriberingen och 
inspelningen blir svårare av anledningen att deltagarna kan prata i mun med varandra samt 
är det inte alltid lätt att urskilja vem som säger vad i inspelningen, för att motverka detta 
gäller det att ha en bra mikrofon som kan fånga in röster från alla håll. På grund av denna 
vanliga problematik har utskrifter från fokusgrupper ofta fler utlämnade delar som beror på 
svårigheter att höra i jämförelse till vanliga intervjuer, detta är något författarna aktivt måste 
arbeta med för att motverka. (Bryman & Bell, 2017) Detta motverkade författarna genom 
användningen av god teknisk utrustning vilket förhindrade att respondenternas röster inte 
gick att urskilja.  

 

Ytterligare en nackdel är “gruppeffekter”, det finns risker att gruppen blir homogen i sitt 
tänkande och ingen diskussion uppstår. Om gruppledaren ser att deltagarna börjar forma 
eniga åsikter gäller det att försöka få fram de som har avvikande åsikter genom att fråga om 
någon annan har en avvikande mening. Ytterligare en risk av “gruppeffekten” är då en eller 
flera mer vältaliga deltagare tar över diskussion och gruppledaren måste då uppmuntra de 
mer tystlåtna att delta genom att bekräfta att allas åsikter är viktiga. (Bryman & Bell, 2017) 
Detta var något som uppstod under intervjutillfället och samtliga författare tillämpade 
uppmuntringstekniker för att få de mer tystlåtna respondenterna att delta aktivt i 
diskussionen. 

 

Då författarna inte styr diskussionen som uppstår runt en fråga för det med sig nackdelen att 
det blir lättare att diskussionen spårar till ett annat ämne vilket då ställer krav på att 
författarna får tillbaka kontrollen. (Bryman & Bell, 2017) Detta var något som uppstod under 
intervjutillfället, dock resulterade det att i dessa fall uppkom det ytterligare information som 
ansågs relevant för studien och facillitatorn tillät att diskussionerna fortsatte.  

 

Transkribering av empirin är även tidskrävande eftersom datamängden är större än en vanlig 
individuell intervju, sedan händer det som nämnts innan, att deltagarna kan prata i mun på 
varandra vilket även gör att delar av intervjun blir oanvändbara. (Bryman & Bell, 2017) 

 

Ytterligare kritik som kunde riktas till metoden är att det endast genomfördes ett fokusgrupps 
tillfälle, vilket kan ha effekt på spannet av primärdata som har samlats in. Kritik kan även 
riktas till att vid utformandet av ett enkelt svarsformulär som hade för syfte att verifiera 
frågeställningens utformning från deltagarnas perspektiv (Se bilaga 3). Författarna delade ej 
på den och första delen av pappret där de fick fylla i namn, befattning med mera. Detta kan 
ha riktat respondenternas svar på formuläret. 

 



11 
 

Tillfället gick även över den utsatta tiden med godkännande av deltagarna, viss kritik kan 
även riktas till tidshanteringen av varje enskild frågeställning. 

 

2.8 Samspelet i gruppen 

Då samspelet i deltagargruppen kan ha haft en effekt på de svar som angavs (Bryman & 
Bell, 2017) anser författarna det relevant att ta upp hur detta såg ut. Samspelet i 
deltagargruppen var gott, med aktiva diskussioner kring många av frågeställningarna. 
Samtalet flöt på bra och krävde väldigt lite uppmuntran från författarna för att få igång det. 
Vid bytet av ämne från ledarskap till könsstereotyper inom ledarskap visade deltagarna en 
viss mån av olägenhet över att diskutera kring ämnet, emellertid efter en påbörjad diskussion 
lättade detta upp och författarna uppfattade detta som något temporärt. 

 

2.9 Utformning av tolkningsmodellen 

Genom den primärdata som tillkommit i studien kunde författarna kategorisera studiens 

frågeställningar och de svar som getts under dessa. Tack vare detta kunde författarna 

utvinna de huvudsakliga teman som framkom i insamlingstillfället av primärdatan. Av dessa 

teman utformade författarna sedan den tolkningsmodell som presenteras under rubrik 3.3 
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3.0 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt ämnar författarna ge en övergripande presentation av teoretiska begrepp och 

ansatser inom ämnena ledarskap och könsstereotyper, för att ge läsaren möjligheten att 

kritiskt värdera dessa.  
 

3.1 Vad är ledarskap? 

Vid studerandet av ledarskap krävs en kombination av en teoretisk definition och ett 

övervägande av vad en särskild grupp avser med “ledarskap” (Alvesson & Spicer, 2012). Av 

denna anledning presenteras teorier kring ledarskapets utövande, ledarens tillämpning av sitt 

inflytande, ledarens legitimitet, resonemang om hur ledaren påverkas av organisationen, och 

vad som teoretiskt definieras som bra ledarskaps egenskaper. 

Begreppet ledarskap är svårt att särskilja när det kommer till samhällsvetenskapliga och 
folkliga sammanhang, trots detta är det ett begrepp som intresserar många. Då 
organisationer har förbättrats genom bra ledarskap, finns en önskan om att se ledare som 
stöttepelare när det kommer till organisationers resultat. (Alvesson & Spicer, 2012) 
Ledarskap är ett komplext begrepp och kan vara väldigt svårt att definiera utan att ställa det i 
kontrast mot det mer synliga chefskapet (ibid). Genom den kontrast som finns, kan ledarskap 
karaktäriseras av att utöva inflytande på andras arbeten, där effekten främst syns på den 
yttre sidan av organisationen (Hamrefors, 2014). 

 

För ledare med planerade processer finns det ett mått av säkerhet, målet är självklart och 
processerna är även de klara. Men det finns alltid variabler som gör att planen kan ändras 
vilket i sin tur ändrar processerna, det gäller då som ledare att kunna improvisera (ibid). Då 
situationer som inte är planerade kan uppstå gäller det även som ledare att kunna absorbera 
denna osäkerhet och göra den mindre betydlig (Hamrefors, 2014) En ledare ska kunna ha 
självförtroende oavsett situation för att kunna ge organisationen möjlighet till att ta en annan 
väg till målet. Förmågan att kunna leda andra är byggd på vilken kommunikationsförmåga 
individen besitter, att kunna anpassa sin ledarskapsstil beroende på kontexten är en stor del 
för en effektiv ledare. Det betyder även att ett visst ledarskap i en kontext kan vara helt 
hopplöst i en annan (ibid). 

 

Något som ofta förvirras med ledarskap är det formella chefskapet som många personer 
besitter. Detta på grund att de personer som hävdar att de utövar någon form av ledarskap 
oftast sitter på en formell chefsroll (Alvesson & Spicer, 2012). De flesta chefer anser också 
att ledarskapet är en central del i deras identitet (Sveningsson & Alvesson, 2014). I och med 
detta är det vanligt att dessa roller kräver att cheferna utövar någon form av ledarskap i 
processer när de till exempel försöker skapa acceptans för en förändring eller dylikt, för att 
ge ett gott resultat Denna användning av ledarskap kan snarare ses som en effekt av de 
uppgifter chefen måste utföra, än en från början medveten uppbyggnad av positionen som 
sådan. (Alvesson & Spicer, 2012) 
 

Genom denna definition av ledarskap kan det hävdas att alla har på något sätt blivit utsatta 
för ledarskap, det finns i alla sociala sammanhang och har på sätt och vis skapat en bild av 
vad varje individ anser vara bra samt dåligt ledarskap (Forslund, 2013). 
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 3.1.1 Distributionen av ledarens makt  

Makt är den viktigaste resurs en ledare kan erbjuda sina medarbetare vid utövandet av sitt 
ledarskap (Bolman & Deal, 2013). Om ledaren väljer att dela med sig av sin makt, formell 
eller informell, frigör individen energi som annars skulle ha gått åt till att motarbeta 
arbetsprocessen till mer produktiva ändamål. Desto mer makt i form utav inflytande som 
individer blir erbjudna bestämmer till exempel hur mycket de får säga till om i ett beslut. 
Individer som får mer inflytande upplever också att beslutsprocessen blir mer rättvis. Om det 
motsatta sker och individer berövas den andel inflytande den är van vid att utöva, kommer 
den istället leta efter möjligheter att slå tillbaka på för att försöka återta sitt inflytande. 
(Bolman & Deal, 2013) 

 
Bolman & Deal (2013) menar att det kan verka som om det existerar en filosofisk planka som 
ledaren måste balansera på när det gäller maktutövning, individen får inte hålla för hårt i den 
och fatta för mycket beslut själv, således låsa sig undan från andras åsikter då detta kan 
väcka motstånd mot ledaren. Individen får inte heller släppa ifrån sig för mycket av sitt 
inflytande och säga ja till allting, då detta istället kan riskera organisationens uppdrag och 
kan orsaka att det faller isär (ibid). 

 

3.1.2 Ledarens legitimitet 

Begreppet legitimitet är en generaliserad syn eller antagande att händelser inom en 
organisation är önskvärt, korrekt eller lämpligt inom socialt konstruerade system av normer, 
värderingar, övertygelser och förklaringar (Suchman,1995). Att legitimera sina handlingar 
kan jämföras med att rättfärdiggöra (Abrahamsson & Andersen, 2005). I organisationer är 
medarbetare ofta lika, om inte mer intresserade av hur ett förslag kom till, än själva förslaget. 
Till exempel vem som kom med förslaget, med vilken rätt och vilka mandat som det 
grundades i, upplevs som avgörande i förslagets möjlighet att genomföras. En verksamhet 
med legitimitetsskapande, bygger med stora delar på organisationens förhållande till 
omgivningen. (ibid) 

 

För att en verksamhet ska fungera krävs en legitimitet i organisationen. Utövandet av 
ledarskapet behöver accepteras, och det bör vara en god stämning på arbetsplatsen för att 
undvika uppgivenhet och negativa sinnesstämningar hos medarbetare. Detta kan resultera i 
dramatiska negativa följder på produktiviteten och därmed resultatet. (Williamson, 1975) 

 

3.1.3 Ledarens handlingsrationalitet 

Ledare och individer genomför regelbundet handlingar i som har en medveten avsikt och inte 
enbart är en reflex, ledare i organisationer utövar således sitt ledarskap med ett mål eller 
värde i åtanken och rationaliserar kring dessa i sitt handlande (Abrahamsson & Andersen, 
2005). Rationaliseringen av samhället är ett koncept som grundades av Max Weber. 
Rationalisering hänvisar till en utveckling som samhället lägger mycket fokus på, och blir allt 
mer oroad över (Weber & Lundquist, 1983). Nämligen effektivitet: att uppnå maximala 
resultat inom bland annat organisationer, med ett minimum av ansträngning (Weber & 
Lundquist, 1983). 
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Weber tog fram ett idealtypsbegrepp som skulle ge förståelse för människors sociala 
handlingar, och därigenom förklaringar till orsaker och till dess påverkan och förlopp på 
ledarskapets utformning (Abrahamsson & Andersen, 2005). Det han kallar “socialt 
handlande” handlar om att individen betraktar andra individers beteende och låter detta 
påverka sitt eget handlingssätt. Som exempel till detta tas det upp två olika situationer som 
antingen rationaliseras efter ett föremåls förväntningar eller en individs förväntningar. Första 
situationen är när en bilförare håller på att köra in i en lyktstolpe och andra situationen är när 
en bilförare håller på att kollidera med en annan bilförare. I den senare situationen 
observerar bilföraren den andra föraren och tar hänsyn till dennes beteende för att inte 
kollidera – bilisten utför då en “social handling” (ibid).  

 

Webers idealtypbegrepp blev ett viktigt verktyg för organisationer och ledarskap för att få en 
djupare förståelse för en individs sociala handlingar (ibid). Max Weber ansåg att en social 
handling är ett beteende som är en medveten avsikt och inte bara en reflex. Det finns ett mål 
eller ett värde med ledarskapets utförande, och för att nå dessa på ett så effektivt sätt som 
möjligt, behövs olika medel som anses bäst lämpade för situationen (Abrahamsson & 
Andersen, 2005).  

 

Den kunskap som individer sitter på när det kommer till samhällets kulturella verklighet, 
kommer ifrån särskilda synsätt (Abrahamsson & Andersen, 2005). Weber menade att 
individens synsätt är baserad på, och kan mätas av värden och värderingar (ibid). Något som 
Weber också uttrycker som betydelsefullt är att kunna åtskilja det viktiga från det oviktiga och 
till det krävs förståelse och kunskap att relatera till det skeende människor lever i, för att 
sedan kunna framhäva vad som är viktigt här och nu i ledarskapets utformning (Weber & 
Lundquist,1983).  

  

Weber tog fram en idealtyp som skulle fungera som medel för att skapa en förståelse för 
tidigare händelser och dess samband. De begrepp som han ansåg mest nödvändiga för att 
kunna förstå handlingen var grundat i ett målrationellt, värderationellt, affektuellt och 
traditionellt tänkande. (Boglind, Eliaeson & Månson, 2009) 

  

Målrationellt: Utgår ifrån vad det finns för förväntningar av föremål och människor i en 
individs omgivning. Dessa människor och föremål används som medel för att möta ett 
uppsatt mål. 

Värderationellt: När handlingen styrs av medveten tro om etiska, estetiska, religiösa eller 
liknade tro och värderingar, oberoende av resultat. 

Affektuellt: När handlingen styrs av emotionella känslor och tillgivenhet.  

Traditionellt: När handlingen sker av rutiner. 

(Boglind, Eliason & Månson, 2009) 

 

Dessa begrepp studeras alltså för att öka produktiviteten i en organisation och effekten av 
ledarskapets utövande, genom en rationalisering av handlingar (Boglind, Eliaeson & 
Månson, 2009). 
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3.1.4 Situationsanpassat ledarskap  

Den nya generationens arbetsstyrka som intagit arbetsmarknaden, nöjer sig inte med 
samma fyrkantiga ledarskap som tidigare generationer och förväntar sig mer frihet och att 
kunna forma nya strukturer och normer (Hersey, Blanchard & Johnson, 2013). Den nya 
generationen kräver bättre arbetsförhållanden och en större grad av självuppfyllelse än 
tidigare, vid brist på detta är risken större än med tidigare generationen att dessa individer 
söker sig till andra och enligt dem, bättre organisationer (Anderson, Baur, Griffith & Buckley, 
2017). Således utformas ledarskapet hos individer utefter de olika krav som skapas av 
medarbetare. (Hersey et al, 2013). 

 

Situationsanpassat ledarskap är en teori som tillämpades av Paul Hersey och Kenneth H 
Blanchard på 80-talet och grundar sig i att varje situation och medarbetare kan ledas mer 
eller mindre effektivt, med olika anpassade metoder. Utifrån medarbetarens kompetens-/ och 
engagemangsnivå bör ledaren utöva en lämplig ledarskapsstil för att utöka utveckling och 
kompetens hos medarbetaren, och i sin tur effektivisera arbetet - genom antingen en 
relations-/ eller uppgiftsorienterad ledarskapsstil (Hersey et al. 2013). 

 

För att veta vilken ledarskapsstil som bäst borde tillämpas, kan ledaren analysera varje 
medarbetares kompetens-/ och engagemangsnivå. Forskarna Hersey och Blanchard delade 
in dessa olika grader i modellen som visas nedan: 

 

 

 

 

 

  Bild 1.1 Egen illustration av Hersey, Blanchard & Johnson (2013), modell om medarbetarnas 
mognadsgrad.  

R1: Inte kapabel och ovillig person 

R2: Inte kapabel men villig person 

R3: Kapabel men ovillig person 

R4: Kapabel och villig person (Hersey, Blanchard & Johnson, 2013) 

R4

Able

Willing

R3

Able

Unwilling

R2

Unable

Willing

R1

Unable

Unwilling

HIGH MODERATE LOW 
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När en ledare har skapat en medvetenhet över sina medarbetare kan individen sedan välja 
att antingen utöva någon av de två aspekten som modellen inom situationsanpassat 
ledarskap tar upp (Abeshi & Mortimer, 2011). Situationsanpassat ledarskap grundar sig inom 
framförallt två huvudaspekter -  relationsinriktat och uppgiftsorienterat ledarskap. Under den 
uppgiftsorienterade aspekten fokuserar en på strukturen kring uppgifter och ansvar redogörs 
och utdelas till medarbetaren och gruppen. Den relationsanpassade aspekten är inriktad till 
olika kommunikationsmetoder och hur en ledare kan ge emotionellt stöd och motivation 
(Abeshi & Mortimer, 2011). 

 

 

Bild 1.2 (Hersey, Blanchard, & Johnson, 2013) 

 

• S1: Ledaren ger order om när, var och hur medarbetaren ska utföra uppgifter, ofta genom 
envägskommunikation. Denna ledare övervakar även medarbetaren under hela arbetet.  

 

• S2: Denna ledarskapsstil identifierar och delegerar uppgifter mellan medarbetare. Besluten 
är fortfarande i ledarens händer.  

  

• S3 Ledarskap som ger emotionellt stöd och höjer medarbetarnas självförtroende och 
motivation.  

 

• S4 Där medarbetare är redo att utföra självständigt arbete med endast lite övervakning och 
stöd. Medarbetaren har frihet att be om stöd när behov finns (Hersey et al. 2013). 
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3.1.5 Ledaren mot Organisationen 

Dagens ledare i chefsbefattningar kämpar i ett arbetsliv som ständigt förändras, är instabilt 
och oklart (Sveningsson & Alvesson, 2014). Organisationen ställer krav på att ledare ska 
genomföra nedskärningar och konsolidering av existerande verksamhet, samtidigt som de 
ska arbeta med förnyelse och utveckling av denna (ibid). Organisationen ställer även krav på 
att dessa ledare ska kunna ha ett alltomfattande ledarskap över organisationen, samtidigt 
som de ska kunna ta hand om det administrativa och annars vardagliga i sin egna 
arbetsgrupp (ibid). På något sätt ska ledaren därmed både vara en innovationsledare och 
vaktmästare, en trivselskapare men även lönesättare. Chefskapet och därmed till viss del, 
ledarskapet är således ej idealistiskt som det beskrivs utan ledaren stoppas hela tiden av 
den gråa, sega tjära som är den byråkratiska och röriga vardagen när de försöker utöva det 
ledarskap de önskar (ibid). Problematiken blir att samtidigt som detta sker ser många ledare 
att organisationens kultur, strategier och visioner som centrala delar i deras ledarskapsroll 
inom verksamheten. Detta skapar en konflikt inom ledaren, mellan att vilja utöva sitt 
situationsanpassade ledarskap för att gynna organisationen men att samtidigt stoppas av de 
arbetsuppgifter som organisationen kräver att en gör för att hålla allt i ordning (Sveningsson 
& Alvesson, 2014). 

 

3.1.6 Ledarens personliga egenskaper 

I och med den snabba utvecklingen av tekniken och den allt ökande komplexiteten i 
organisationsmål i form av globalisering har det även blivit ett måste för organisationer att ha 
en mångfald av arbetskraft och med detta kommer ett intensivt konkurrenstryck (Eagly, 
2007). Ledarskapsforskare anser, enligt dessa faktorer att en bra ledare bör utforma sitt 
ledarskap till att vara framtidsorienterad, att främja sina medarbetares engagemang och till 
att ha förmågan att bidra kreativt till organisationen (ibid). Ledarrollen har gått från att vara 
individen med uppgiftsorienterad till att vara mer relationsorienterad. Denna nya 
ledarskapssyn lyfter upp belöning för ett bra arbete som ett tecken på ett effektivare 
ledarskap och att straffa för dåligt arbete visade på ett mindre effektivt ledarskap (Eagly, 
2007). 

 

Det gäller även för ledaren att beskriva en vision som går i hand med organisationens mål 
och värden (Eagly, 2007). En bra ledare bör således vara tydlig i utövandet av sitt ledarskap 
med sin kommunikation. Individen ska även ha förmågan att vara gruppmedveten och kunna 
få alla medarbetare att känna sig välkomna (Hach & Fröjd, 2012). Ledaren bör även vara 
duktig på att lyssna på vad medarbetarna har att säga då förmågan att lyssna på åsikterna 
och ta emot är en viktig faktor, sen behöver inte alla de åsikter som tas emot bli verklighet 
(ibid). När medarbetarna vet att sin röst kan göra skillnad har ledaren lyckats med denna 
aspekt av ledarskapet. Att ha en god förmåga att delegera ses även det som en viktig 
förmåga att tillämpa i individens ledarskapsutövning, i synnerhet i fall där det är viktigt att 
veta vem som ska göra vad för uppgifter i en arbetsgrupp. Ledaren bör även uppvisa 
förtroende för sina medarbetare, men utöva tillräckligt med balans kring detta och försiktighet 
då denne ändå bör vara i kontroll när saker börjar styra åt fel håll (Hach & Fröjd, 2012). 

 

Vid en studie där medarbetare fick beskriva de egenskaper de önskade från sin chef 
berättade både kvinnor och män att de önskade egenskaper som självförtroende, 
självständighet, villig att ta risker, känslighet, medkänsla och förståelse av sin chef (Vecchio, 
2002). Vilket pekar på detsamma som studien av Eagly (2007), vilket påvisade att en ledare 
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bör kunna utöva ett ledarskap som växlar mellan att ha vad som skulle kunna beskrivas som 
ett stereotypiskt manligt ledarskap till ett mer kvinnligt sådant för bästa resultat. 

 

3.2 Stereotyper och Metaforer 

I detta avsnitt introduceras och definieras vad som är en stereotyp, en metafor, därtill vad 
som anses teoretiskt vara könsstereotypiskt ledarskap och kommunikation. Genom detta kan 
en förståelse skapas för hur könsstereotyper påverkar ledarskapets utformning och utövning. 
Ett särskilt fokus läggs på den teoretiska förhållningen till vad som är könsstereotypiskt 
ledarskap och kommunikation för att definiera samhällets förväntningar på individer utefter 
dessa. 

 

Vid användningen av stereotyper i beskrivningen av någon person finns det en allmän 
förväntning om vad som menas med den (Hinton, 2003). Stereotypisering och 
metaforanvändning tjänar båda syftet att skapa förståelse för omfattande situationer eller 
begrepp (Hinton, 2003; Alvesson & Spicer, 2012). Genom att lägga ett större fokus på varför 
individer använder sig av vissa metaforer uppmuntras människor att ifrågasätta och komma 
fram till de olika grundantaganden som ligger bakom föreställningen om metaforen (Alvesson 
& Spicer, 2012). 

 

3.2.1 Stereotyper 

Hinton (2003) beskriver hur stereotypisering i grunden är en grupprocess, genom att 
kategorisera en individ inom en viss grupp formas en stereotyp. Exempel på detta är i 
tävlingsevenemang där supportrar klär sig i likadana kläder för att visa vilken grupp de tillhör, 
eller i universitetet går det att relatera sig mer till folk som har haft en likadan utbildning som 
en själv i jämförelse med någon som gick i en annan utbildning. Det kan delas upp i något 
som kallas för egengruppen samt främlingsgruppen, egengruppen är den grupp individen 
själv tillhör och främlingsgruppen är den grupp individen inte tillhör (Hinton, 2003). 

 

Vid situationer där en individ besitter eller har en distinkt egenskap till skillnad från alla andra 
sker det en kategorisering av individen, exempelvis vid fall där en kvinna är i ett rum full av 
män blir hennes kön distinkt. Därmed hamnar hon i kategorin kvinna, detsamma gäller om 
det var tvärtom, en man i ett rum fullt av kvinnor skulle även utmärkas av könet som man 
(Hinton, 2003). 

 

Hinton (2003) beskriver även att när det sker en brytning mot de förväntningar människor har 
om en stereotyp, gör individer en mer extrem värdering. Exempelvis ser människor mer 
negativt på en präst som stjäl från en gammal dam än en småtjuv som stjäl något från den 
gamla damen, även om handlingen var detsamma (Hinton, 2003). 
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3.2.2 Metaforer 

Användningen av metaforer är en handling där överföringen av information sker från ett 
bekant område till ett nytt och okänt. Denna användning hjälper människor att öka sin 
kommunikativa kapacitet (Alvesson & Spicer, 2012). Metaforer kan ses som ett hjälpmedel i 
kommunikationen mellan människor för att överföra en stor mängd information samtidigt, på 
en kognitiv, emotionell och beteendemässig nivå (ibid). Exempel på detta är hur Weber 
önskade beskriva idealtyper för att göra det lättare att förstå en individs sociala handlande 
(Abrahamsson & Andersen, 2005). 

 

För att förstå metaforer krävs det en viss välvilja, en rimlig mån föreställningsförmåga samt 
kunskap om innehållet. Utan det riskerar metaforer att tolkas bokstavligen, och blir således 
absurt. Exempelvis är användningen av en metafor som “Han är en viol” absurd vid en 
bokstavlig tolkning, men om mottagaren har en grundkunskap om blomman, kan en mer 
bildlig tolkning ske (ibid). Mottagaren bör således ha i beaktning att tolkningen av metaforer 
bör ske som om de vore sanning, däremot med en viss medvetenhet om att de är skapade 
från fantasin och med en viss teatralisk effekt (ibid). 

 

Då chefer och ledare i praktiken tyder allting genom ett filter som skapas av den bild kring 
chefskap och företagsverksamhet kan denna användning av metaforer öka förståelsen kring 
hur individer tänker kring ledarskap (Alvesson & Spicer, 2012). Speciellt då dagens ledare är 
positivt inställda till användningen av metaforer, i syftet att det skapar en bättre förståelse för 
olika situationer och ämnen genom en annorlunda synvinkel (ibid). 

 

Användningen av det som kan anses vara “dåliga” metaforer tjänar snarare det motsatta 
syftet till användningen av det enbart gör det mer otydligt vad som vill sägas med den 
(Alvesson & Spicer 2012). Likväl kan överanvändningen av en “bra” metafor leda till ytlighet i 
förståelsen av den och den hänvisar istället till allt och inget (ibid). 

 

3.2.3 Könsstereotypiskt ledarskap 

Det existerar stereotypiska uppfattningar kring hur de båda könen utövar sitt ledarskap. 

Den typiska synen på maskulinitet kopplas ihop med självständighet, självkänsla och en vilja 
att vara i kontroll, vidare hävdar stereotypen att män är mer målfokuserade. Femininitet 
kopplas istället ihop med förståelse, omtanke och samarbetsvillig. Något som anses viktigt 
för en stereotypisk kvinna är relationer och känslor. (Ekholm & Malmqvist, 2010; Moran, 
1992) 

 

Ur detta ser vi att stereotypen kring att den kvinnliga ledaren i utövandet av sitt ledarskap 
lägger ner mer tid på sina medarbetares trivsel samt arbetsmotivation har växt fram. Som 
motsats till detta har stereotypen kring den manliga ledaren formats att denne inte har någon 
vilja att lösa problem mellan medarbetarna (Ekholm & Malmqvist, 2010).  Kvinnliga ledare 
har en tendens att vara mer grupporienterade och ödmjuka medan männen anses vara mer 
uppgiftsorienterade och självsäkra (Hach & Fröjd, 2012). Det är även vanligare för 
medarbetarna att ha en mer personlig kontakt med en kvinnlig ledare till skillnad från om 
ledaren skulle vara manlig (Ekholm & Malmqvist, 2010). Språket och val av kläder på 
arbetsplatsen är även det en mental process som påverkar hur varje individ blir tillsatt roll 
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som kvinna eller man, denna mentala process har gjort att en viss roll förväntas av ledaren 
och att ledaren således formar sitt ledarskap enligt rollen som stereotypiskt kvinnlig eller 
manlig ledare (Ekholm & Malmqvist, 2010). 

 

Utifrån dessa utformades även bilden av en effektiv ledare. Detta skulle vara en individ där 
majoriteten av dennes egenskaper var kopplat till de manliga egenskaperna av att vara 
uppgiftsorienterad, oemotionell och målinriktad (Moran, 1992). Detta av anledningen att 
ledarskap fortfarande förknippades som något “manligt” och inte “kvinnligt”. Under en studie 
där det genomfördes en organisationssimulation visade det sig att kvinnor hade en tendens 
att använda sig av ett mer relations fokuserat ledarskap medan männen använde sig mer av 
ett uppgiftsorienterat ledarskap (Ekholm & Malmqvist, 2010). Resultatet av studien visade att 
det existerade främst två anledningar för detta; främst att kvinnor besatt mer social 
erfarenhet än männen och därför även högre social intelligens. Alternativt att de på grund av 
de rådande stereotyperna gällande att kvinnliga ledare inte var enligt den existerande 
ledarskapsnormen blev de tvingade att släppa ifrån sig en del av sin makt och låta andra 
komma in med sina förslag. Detta till skillnad från männen som har en historia med att vara 
den stereotypiska ledaren (Moran, 1992). 

 

Även om antalet kvinnor har ökats i ledande roller exponentiellt de senaste årtionden har 
upprepade studier, som replikerat den första studien, påvisat att de typiskt manliga 
egenskaperna fortfarande var i linje med vad den rådande stereotypiska egenskaper 
människor förknippar med ledarroller var under början av 2000-talet (Vecchio, 2002). 

 

Ledarskapet har primärt blivit historiskt avbildat i maskulina termer och den feminina 
aspekten har inte räknats in (Eagly, 2007). Generellt förväntar, och föredrar individer att 
kvinnor är mer kommunikativa i utövandet av sitt ledarskap, med egenskaper som 
ödmjukhet, omtanke och vänlighet. Medan männen uppvisade egenskaper som 
självförtroende, aggressivitet och självstyrande vid utövandet av sitt ledarskap. Av den 
anledningen att den stereotypiska ledaren anses ha mer uppgiftsorienterade och hierarkiska 
egenskaper ses även männen mer naturliga ut som ledare vilket är ett hinder för kvinnliga 
ledares (ibid). Detta hinder är svårt för kvinnliga ledare att ta sig över av anledningen att 
samtidigt som de förväntas visa vägen som ledaren med uppgiftsorienterade och hierarkiska 
egenskaper ligger förväntningen också på att de ska behålla kvar sina kommunikativa 
egenskaper som kvinna. Trots detta har kvinnliga ledare i genomsnitt ett mer effektivt 
ledarskap mer än vad männen har, de är även mer kopplade till framgångsrika 
organisationer och har således lett till att negativa inställningen till att en kvinna kan vara 
ledare har minskat kraftigt med tiden, men det kvarstår fortfarande att de flesta amerikaner 
föredrar en manlig ledare framför en kvinnlig ledare. (Eagly, 2007) 

 

Trots att majoriteten av studier visar på att män och kvinnor i praktiken är lika kapabla till att 
fokusera på uppgift och relation, påstås det ofta att män och kvinnor i ledarroller skiljer sig åt, 
många gånger att män skulle vara bättre lämpade som ledare (Faniko, Ellemers, Derks & 
Lorenzi-Cioldi, 2017). Män syns oftare i höga positioner både inom politiken och inom 
näringslivet, och de möts oftare av positiva reaktioner när typiskt kvinnliga attributen används 
i deras ledarskapsstil. I jämförelse med detta kan nämnas att när en kvinna anammar ett 
typiskt manligt drag, kan det uppfattas som okvinnligt och aggressivt (ibid). Vidare finns det 
en risk att en kvinnlig ledare som anammar typiska kvinnliga drag, upplevs som svag. Då 
den verkliga skillnaden mellan de två könens förmåga att fokusera på uppgift och relation är 
marginell kan det tyckas underligt att det existerar mer hinder för det ena könet än det andra 
(Faniko et al. 2017). 



21 
 

 

En studie pekar på att det existerar skillnader mellan den attityd kvinnliga ledare har som 
uppnått eller passerat det “glastak” som kvinnor i näringslivet kämpar mot och de kvinnor 
som ej lyckats göra det (Faniko et al. 2017). Studien menade på att kvinnor som redan 
uppnått eller passerat detta glastak var mindre troliga att vara positivt inställda till att främja 
kvinnligt ledarskap. Studien refererar till ett så kallat “Queen-bee” fenomen, där kvinnor i 
högre positioner skulle vara rädda att bli förknippade med en rad stereotyper som finns om 
kvinnor på arbetsplatsen (ibid). 

 

På grund av globaliseringen och den allt större grad av konkurrens som medföljer kan 
samhället inte längre ignorera den kompetens och resurs som kvinnliga ledare utgör 
(Nilsson, 2005). Detta “Queen-bee” fenomen skulle kunna jämföras med att kvinnor och män 
anammar typiska könsstereotyper och anpassar sig istället för att trotsa det system som 
finns (Blom, 1998). 

 

Av anledningen att det finns socialt konstruerade beteenden i samhället innebär det att 
många av de beteenden som båda könen utövar i sitt ledarskap är direkta effekter av de 
förväntningar som läggs på individen beroende på kön (Claeson & Gabrielsson, 2011). Detta 
visar sig även i de båda könen skiljer sig i det självförtroende de uppvisar. Manliga individer 
förväntas ha gott självförtroende, vara rationalistiska och kontrollerande. Kvinnliga individer 
förväntas vara osäkra, känsloorienterade, samarbetsvilliga samt omtänksamma. 
Framförandet och självförtroendet mellan könen är även annorlunda, när båda könen blir 
tillfrågade hur mycket de kan om deras arbete har männen en tendens att överdriva när de 
pratar om sitt eget kunnande. Männen kan till exempel hävda att de har kunskap om 100–
120% av arbetet men i själva verket bara kan 80%, som motsatsen till detta visar kvinnor en 
tendens till att säga att de enbart kan 60% men kan lära sig till 80% när de blir tillfrågade om 
samma fråga (Claeson & Gabrielsson, 2011). 

 

3.2.4 Könsstereotypisk kommunikation 

Individer har olika sätt att kommunicera på och detta är inte helt uteslutet till vilket kön 
individen tillhör (Eklund, Barry & Grundberg, 2017). I generella termer beskrivs kvinnlig 
kommunikation som indirekt, detaljerad och emotionell. Däremot ses manlig kommunikation 
som direkt, kortfattad och styrande. Det kvinnliga sättet att kommunicera anses bra för att 
utöva ett ledarskap som fokuserar på att rapportera och engagera konversationer samt blir 
ett bekvämt sätt att byta information. Det kan också tolkas som att individen är osäker, 
svårigheter att fatta beslut och brist på makt. I kontrast, om kvinnor använder sig av manlig 
kommunikationsstil istället kan de uppfattas som arroganta eller envisa beroende på 
kontexten. Liknande situation kan uppstå om män skulle använda sig mer av kvinnlig 
kommunikationsstil där männen skulle uppfattas som svagare eller att de saknar 
självförtroende. (Eklund et al, 2017) 

 

Vid interaktion utvärderar männen varandras kompetens, där uppfattas känslor som ett 
problem om det styr kompetensen. Dock anser kvinnor det ett problem i kommunikationen 
när den andra personen inte visar några känslor, då de har svårt att tyda den andres reaktion 
och känslotillstånd (Bergwall-Rydén & Sjöberg, 2015). 
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Trots dessa svårigheter och skillnader är kommunikation fortfarande en viktig del av ett 
effektivt ledarskap, men det gäller även att kunna effektivt lyssna, reflektera och vara 
samarbetsvillig (Eklund et al, 2017). 

 

3.2.5 Könsstereotyper på organisationsnivå 

I dagens organisationer existerar det fortfarande tecken på det synsätt som präglat dem i 
många år då det fortfarande existerar tecken på könssegregering både vertikalt och 
horisontellt inom organisationer (Bolman & Deal, 2013). Detta kan ses då både män och 
kvinnor återfinns gång på gång i olika delar av hierarkin och inom olika arbeten, vilket visar 
på att det fortfarande existerar stereotypiska manliga och kvinnliga arbetsuppgifter som 
fungerar som mallar, där individer lätt och bekvämt faller in i. Detta könstänk är något som 
ligger bortom individen själv, men som indirekt formar dennes identitet om att tillhöra ett kön, 
dock ska det poängteras att detta ej är den enda sociala institutionen och identitetskategorier 
som har en påverkan på problemet (Bolman & Deal, 2013).  

Ledare och chefer i dagens organisationer bör således medvetet agera för att skapa en mer 
rättvis arbetsmiljö för sina anställda. Det kan hävdas att känslan av rättvisa är det klister som 
håller ihop hela företagsvärlden då anställda, kunder, investerare och ledare känner att de 
får det de har rätt till (Bolman & Deal, 2013). De bör på ett systematiskt sätt förstärka de 
icke-dominanta grupperna inom organisationen genom att ge dem de verktyg de behöver för 
att öka sitt inflytande och makt inom organisationen och dess beslutsfattande rum. Detta 
kräver i nästan varje fall ett stort engagemang från ledningen och därav även först och främst 
att de är medvetna om situationen (ibid). Detta kan uppnås genom att det skapas 
intressebevakningsgrupper i organisationen då det är svårt för de redan dominanta 
grupperna att se hur frågor av strukturell, institutionell och systematisk karaktär stänger ut de 
icke-dominanta grupperna (Bolman & Deal, 2013). Det bör alltså göras ett aktivt val att 
försöka stärka dessa individers karriärmöjligheter, vilket organisationen kan uppnå genom att 
b.la. skapa nya incitament-/ och informationssystem som lockar dessa personer till handling 
(Bolman & Deal, 2013). Patel & Buiting (2013) förstärker även detta agerande med deras 
fynd i sin studie där de pekar på att organisationen bör acceptera ett mer flexibelt 
förhållningssätt på individens karriärrörlighet, ökad medvetenhet hos den dominanta gruppen 
och ökad medvetenhet om styrelserumdynamik. De såg gärna till att system sattes på plats 
för att uppmuntra till mentorskap, sponsring och nätverkande.  

 
Patel & Buiting (2013) fann att en orättvisa som kan hittas i praktiken är att kvinnliga ledare 
besitter alla de önskvärda ledarstilarna för att uppnå framgång i seniorpositioner, men att de 
sällan kommer långt, och pekade i och med detta på att det existerar andra barriärer än 
enbart kompetens som sätter stopp för vidare framgång. 

Det existerar generellt sett ingen skillnad på mäns och kvinnors ledarskapsutövning när det 
kommer till operativa uppgifter, men att de skiljer sig åt i de synsätt och perspektiv i det 
strategiska tänkandet och beslutsfattandet istället (Patel & Buiting, 2013). 
Det har visat sig i en studie på den positiva inverkan som kvinnor har på organisationens 
prestation, förbättrad styrning och etisk handlande, det hävdas till och med att med enbart en 
kvinna medverkande i en organisations styrelse minskar chansen för konkurs avsevärt. 
Vidare hävdades det i studien att statistiskt sett visade organisationer bättre resultat om de 
hade minst tre kvinnor i styrelsen (Patel & Buiting, 2013). 
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3.3 Tolkningsmodell 

I syftet att redogöra för hur teori, empiri och analys hänger samman har författarna tagit fram 
denna tolkningsmodell. Modellen delar upp de valda delarna av teorin som fördjupar 
forskningsfrågorna inom varje tema och strukturerar empirin och analysen utefter rubrikerna 
Ledarskapets utformning och Ledarskapets utövning; 

 

Bild 1.3 (Egen design, illustration över författarnas tolkningsmodell) 

 

Ledarskapets utformning 

För att arbeta fram en djupare förståelse i analysen av organisationsfaktorers påverkan på 
ledarskapets utformning utgår författarna från ett urval av teorier. Sveningsson & Alvesson 
(2014) kommer att användas för att tolka de centrala begrepp som kan påverka ledarskapet. 
Boglind, Eliaeson & Månson (2009) används i större utsträckning för att förklara hur ledarens 
tankesätt och handlingar utgår ifrån ett rationellt tankesätt och hur detta påverkar 
utformandet av ledarskapet. Hersey et al. (2013) kommer att användas i texten för att ge en 
vinkel ur medarbetarens perspektiv och hur det är en faktor som påverkar ledarskapet hos 
en ledare.  

 

För att arbeta fram en djupare förståelse i analysen av könsstereotypers påverkan på 
ledarskapets utformning utgår författarna från ett urval av teorier. Faniko et al. (2017), Hinton 
(2003) och Eklund et al. (2017) kommer att användas i analysen för att förklara varför ledare 
kan uppfattas negativt av andra individer. Vidare används Faniko et al. (2017) och Eklund et 
al. (2017) för att analysera könstypiska ledarskapsdrag och hur övriga individer uppfattar 
dessa. Bolman & Deal (2013) används för att analysera orsaken till varför individer faller lätt 
in i könsroller. Ekholm & Malmqvist (2010) kommer att användas i analysen för att analysera 
hur olika kön påverkar ledarskapets utformning. Bergwall-Rydén & Sjöberg (2015) tas upp i 
analysen för att beskriva hur traditioner och beteenden lever vidare i organisationer och 
påverkar utformningen av ledarskapet idag.  

 

Ledarskapets utövning 

För att arbeta fram en djupare förståelse i analysen av organisationsfaktorers påverkan på 
utövandet av ledarskap utgår författarna från ett urval av teorier. Sveningsson & Alvesson 
(2014) används för att analysera hur organisationens förväntningar och struktur påverkar 

Tolkningsmodell

Ledarskapets utformning

Organisationsfaktorers 
påverkan

Könsstereotypes     
påverkan

Utövandet av ledarskapet

Organisationsfaktorers 
påverkan

Könsstereotypes     
påverkan
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individens ledarskaps utövning. Vidare används Boglind et al. (2009) för att förstå och 
analysera hur ledare rationaliserar de beslut de tar i sitt ledarskap. Abrahamsson & 
Andersen (2005) används tillsammans med detta för att se hur legitimiteten påverkar 
ledarskapets utövning. För att ytterligare skapa oss en förståelse i analysen för utövningen 
av ledarskapet används Bolman & Deal (2013) för att analysera ledarens användning av sitt 
inflytande och Hach & Fröjd (2012) samt Eklund et al. (2017) används för att analysera 
medarbetarnas påverkan på ledarskapet. 

 

För att arbeta fram en djupare förståelse i analysen av könsstereotypers påverkan på 
utövandet av ledarskap utgår författarna från ett urval av teorier. Hinton (2003) och Alvesson 
& Spicer (2012) ses som ett verktyg för att analysera användningen av stereotyper och 
metaforer, samt dess påverkan i ledarskap. Ytterligare används definitionen av stereotypiska 
ledare i nutiden som Eagly (2007) tar upp, tillsammans med de effekter av socialt 
konstruerade beteenden av Claeson & Gabrielsson (2011) för att förstärka analysen av 
stereotyper och metaforers påverkan i ledarskapet. För att ha en grund till könsstereotyper 
vid analysen används Vecchio (2003) och Moran (1992) för att skapa en bild för vad som är 
stereotypiskt manligt och kvinnligt, samt var detta kommer ifrån. Vidare används Vecchio 
(2003) tillsammans med Ekholm & Malmqvist (2010) för att analysera de stereotypiska 
manliga och kvinnliga ledarskapets påverkan på utövningen av ledarskapet. För att 
analysera den påverkan som könsstereotypiskt ledarskap har på traditionella ledarroller 
används Patel & Buiting (2013) och Faniko et al. (2017). Detta görs genom att ta in aspekten 
av dels “Queen-bee” fenomenet och traditionella könsrollers betydelse i vem som blir vald 
som ledare. 
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4.0 Empiri 
I detta kapitel redovisas den primärdata som har uppkommit för att uppnå undersökningens 
syfte. Primärdatan visar på att en individs ledarskap påverkas i sin utformning och utövning 
av huvudsakligen organisationsfaktorer samt könsstereotyper. Således presenteras detta 
avsnitt under rubrikerna Ledarskapets utformning och Ledarskapets utövning, under vilket de 
båda faktorers påverkan beskrivs. Detta med inledande respondent beskrivning av samtliga 
deltagare i studien där författarna har inkluderat en analys av varje respondents ledarskap 
utifrån de svar som angivits under insamlingstillfället. Detta för att ge ytterligare transparens 
till vilka de medverkande respondenterna är. 

 

4.1 Respondentbeskrivning 

Per Larsson 
Per är en person som uppfattas ha gott självförtroende och vara säker i hans handlingar, han 
har en lång erfarenhet som ledare och vågar säga sin åsikt oavsett stämning och atmosfär. 
Han medger själv att han har svårt att tala om känslor, särskilt med andra av samma kön och 
uppfattar att kvinnor är bättre på att öppna upp sig själva. I Pers ledarskap beskriver han det 
som att han försöker att få sina medarbetare att arbeta självständigt och tänka för sig själva, 
men att han ändå historiskt har haft en sådan stark roll som chef att medarbetare förväntar 
att han kan ta hand om problemet, vad det nu än är. 

 

Betty Cooper 

Betty Cooper önskade vara anonym i den slutgiltiga texten och har därmed blivit tilldelats 
detta alias. Betty uppfattas nyttja ett verklighetsförankrat synsätt i sitt ledarskap då hon 
anpassar sin ledarskapsstil efter rådande förhållanden. Betty nämner även att vara chef 
innebär att det är svårt att slappna av, särskilt när hon befann sig på arbetsplatsen. Hon 
upplever själv att hon har en god självkännedom gällande sin kompetens och den egna 
könsstereotypen. Hon har upplevt både fördelar och nackdelar med könsstereotyper i sitt 
ledarskap och genom hela sitt arbetsliv.  

 

Mattias Hjertqvist 

Mattias tillämpar ett relationsfokuserat ledarskap där han själv beskriver sig som en kompis 
till sina medarbetare. Grunden till hur ledarskapsstilen tillkommit ligger i hans uppväxt menar 
han själv på, att han hade sina föräldrar som förebilder och hans mamma hade en sådan 
ledarskapsstil som han tyckte om och implementerade det i sitt ledarskap. Genom att ha 
observerat denna förebild till sitt ledarskap beskriver Mattias att han upplevt de fördelar och 
nackdelar som tillkommer med ledarskapsstilen. Han menade att på grund av detta kunde 
han snabbt veta att det är viktigt att hålla balansen genom att vara tydlig när relationen är 
som “kompisar” eller när de är “chef och medarbetare”. 

 

Åsa Sundqvist-Olsson 

Åsa besitter en klassiskt kvinnlig ledarskapsstil då hon anser att relationen mellan 
medarbetare och ledare är en viktig del i hennes ledarskap. Hon tycker att medarbetare ska 
kunna finna mening i det de gör och främjar delmålsfiranden. Åsa har även tidigare 
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erfarenheter i mansdominerade organisationer vilket gjorde att hon kännetecknades på 
grund av hennes kön och har på det viset fått erfara könsstereotyper. 

 

Archie Andrews 

Archie Andrews önskade vara anonym i den slutgiltiga texten och har därmed blivit tilldelat 
detta alias. Archie besitter en androgyn ledarskapsstil, detta betyder att han har en blandning 
av klassiskt kvinnliga och klassiskt manliga egenskaper. Han uppfattar sin ledarskapsstil som 
relationsfokuserad, där han tillämpar ett uppgiftsorienterat inslag utefter medarbetaren och 
situationen.  

 

Josefine Söderberg 

Josefine har en relationsfokuserad ledarskapsstil där hon värnar om relationen till sina 
medarbetare och deras utveckling. Josefines ledarskapsstil är i stora inslag påverkad av 
organisationens värderingar och kultur. Hon beskriver sin ledarskapsstil som att hon försöker 
utveckla sina medarbetare genom att låta de tala om sina åsikter om beslut och ha möjlighet 
att påverka. 

 

Ellinor Brandberg 

Ellinor har likt Josefine en relationsfokuserad ledarskapsstil, hon har också klassiskt 
kvinnliga ledarskapsegenskaper. Hon är medveten att könsstereotyper är anledningen till 
olika typer av bemötanden och uppfattningar av individer, men enligt henne är detta en 
omedveten handling. Hon uppfattar att detta kan ha med att under uppväxten blir individen 
upplärda att agera och tänka enligt vissa mallar, vilket hon anser vara anledningen till att hon 
har en tendens att gå in med en mer relationsfokuserad ledarskapsstil. 

 

Peter Vannfält 

Peter var den respondent som deltog i den individuella djupintervjun. Han besitter en 
uppgiftsorienterad ledarskapsstil som har klassiskt manliga ledarskapsegenskaper. Peter 
beskriver själv sitt ledarskap att han ger order vid behov och när han känner att en 
arbetsuppgift måste genomföras oavsett om medarbetaren gillar det eller ej. Han uppfattar 
att han är empatisk i sitt ledarskap och han försöker undvika att skapa mer än en 
professionell relation med medarbetarna.  

 

4.2 Ledarskapets utformning 

4.2.1 Organisationfaktorers påverkan 

Respondenterna ansåg att organisationens förväntningar på ledaren spelade en stor roll i 
utformningen av ledarskapet hos en individ. Exempel gavs att i fall där organisationen 
förväntar sig att individen ska utöva sitt ledarskap på ett specifikt sätt, tvingar detta ledaren 
att forma sitt ledarskap utefter dessa förväntningar och således kommer de bort från sin 
personliga ledarskapsstil. Dessa förväntningar visar sig till exempel i de sätt som ledarens 
prestation mäts på, genom nyckeltal eller att de ska hålla sig inom en viss budget. 
Respondenterna menade på att ledaren anpassar utformandet av sitt ledarskap utefter 
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dessa förväntningar och prestationsmått. Organisationens värderingar och existerande 
organisationskultur menade respondenterna var en faktor för vilken ledarskapsstil som 
ansågs rätt att utöva av de olika intressenterna i organisationen. En kvinnlig respondent 
påpekade att i hennes erfarenhet krävdes det att ledarens och organisationens värderingar 
överensstämmer, det blev annars svårt för ledaren att effektivt yrka sitt ledarskap. 

 

 I organisationer vars värderingar fokuserade på att lyfta upp individer som var specialister till 
ledare menade respondenterna att det ofta hämmade hur effektivt individen kunde leda. På 
grund av att individen inte längre arbetade med sina ursprungliga arbetsuppgifter utan 
spenderade större delen av sin tid med de administrativa uppgifter som krävdes i den nya 
ledarrollen hämmade detta individens intresse i rollen som ledare. 

En manlig respondent berättade att han hade varit en specialist som sedan blev ledare. 
Hans ledarskapsstil påverkades av denna förflyttning i organisationen på det sättet att han 
informellt behöll sin specialistroll långt in i sin nya roll som ledare, och sågs vara den som 
kunde hitta lösningen på problemen. Han uttryckte att det hade tagit lång tid innan hans 
ledarskapsstil förändrades från att svara på allting, till att uppmuntra medarbetarna att finna 
svaren själva.  
 
 

Hur organisationens struktur ser ut skapar omständigheter där praktiska faktorer påverkar 
utformningen av ledarskapet hos individen. Exempel på praktiska faktorer är storleken på 
arbetsgruppen ledaren ansvarar för, huruvida den är geografiskt utspridd eller samlad och 
hur mycket tid ledaren har utöver sina chefsuppgifter att yrka sitt ledarskap. Respondenterna 
uttryckte en frustration över att de ofta behövde arbeta med administrativa uppgifter istället 
för att yrka sitt ledarskap.  

 

Organisationens förväntningar, värderingar, kultur och struktur har därmed, enligt 
respondenterna, en inverkan på hur individens ledarskap utformas. 

 

Då det är medarbetarna som är en huvudsaklig beståndsdel av en organisation, utgör de 
ytterligare en organisationsfaktor som har en påverkan på utformningen av ledarskapet. 
Respondenterna menade på att likväl som organisationen lägger förväntningar på hur 
ledaren ska agera, gör medarbetarna detsamma. En kvinnlig respondent ger exemplet att 
medarbetarnas förväntningar kan ligga kvar från tidigare ledarskap. När det nya ledarskapet 
bröt mot de tidigare förväntningarna misslyckades hennes ledarskapsstil att vinna över 
medarbetarna på hennes sida. Det ledde till att hon var tvungen att bevisa sin kompetens 
och vinna deras förtroende över en längre period genom att visa legitimiteten i hennes 
ledarskapsstil. Respondenten ansåg i detta fall att hennes ledarskap inte var lämpad för de 
förväntningar som medarbetarna hade, “Det är inte mitt ledarskap det är fel på, utan jag har 
varit på fel ställe”.  

 

“Jag tycker mitt ledarskap beror på hur mina medarbetare är. Alla behöver olika ledarskap. 
Alla är olika. Vissa behöver att man är lite pushande och vissa behöver mer stöd. Så väldigt 
mycket beror på vilka du arbetar med tycker jag.” - Archie Andrews, 2017 

 

Medarbetarnas personliga egenskaper utgör även det en beståndsdel av denna faktor. 
Respondenterna menade att beroende på huruvida medarbetarna var ambitiösa och 
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självgående eller oengagerade och resultatlösa behövs olika ledarskapsstilar. Om 
medarbetarna var ambitiösa och självgående var tillämpningen av ett mer stöttande 
ledarskap mer lämpligt, där ledaren anammade rollen som supporter eller möjliggörare för 
medarbetarnas arbete. Om medarbetarna var oengagerade och resultatlösa ansågs 
tillämpningen av ett mer styrande och framåtdrivande ledarskap mer lämpligt för att få 
igenom de önskade resultaten. 

4.2.2 Könsstereotypers påverkan 

Handlingen att falla in i könsstereotypiska roller ansåg respondenterna framförallt vara en 
omedveten handling av många individer. De menade även på att i och med detta sker 
tillämpningen av stereotypiskt manliga, alternativt kvinnliga ledarskapsstilar sker omedvetet 
beroende på könet hos individen. 

 

“Men jag tror inte att någon är immun. Vi lever ju i ett samhälle som ser ut som det gör och 
även om man är medveten och försöker tänka på det här, så tror jag mycket sker på 
automatik.” - Ellinor Brandberg, 2017 

 

Vidare uttryckte respondenterna frustration kring de existerande könsstereotyperna, en 
manlig respondent inledde diskussionen med att berätta att han ogillade det faktum att 
antagandet låg hos kvinnliga medarbetare att han skulle ha vissa åsikter och vara otrevlig. 
En fras som uttrycktes av hans kvinnliga kollegor som han speciellt ogillade var ”ja ja, det 
kan ju du säga, du som är man.” Han menade att detta inte enbart var könsstereotypernas 
effekt utan att det även gjordes antaganden kring personen själv utifrån dessa. En annan 
manlig respondent uttryckte att som en manlig ledare behövde han vara väldigt noga och 
finkänslig i frågor gällande kön, etik och religion för att motbevisa den stereotyp som 
existerade kring manliga ledare. 

En allmän frustration från de kvinnliga respondenterna var att när de tillämpade en 
inkluderande och relationsorienterad ledarskapsstil behövde de bevisa att det inte var på 
grund av att de kände sig osäkra eller inte visste vad de ville göra. 

 

Ledarrollen ter sig mindre naturligt för många kvinnor, menar respondenterna. En kvinnlig 
respondent tror att det beror på att det under en längre tid har saknats kvinnor i ledarroller att 
ha som förebilder. Dock ansåg en annan kvinnlig respondent att den stöttning individen fått 
under uppväxten hade en större betydelse för hur naturligt ledarrollen infann sig för individen. 
Hon upplevde att på grund av det stöd hon fått under sin uppväxt, att hon sökt sig till 
ledarroller, dels under sin barndom och likväl när hon klev ut i arbetslivet.  

Respondenten poängterar dock att den kvinnosyn hon möttes av när hon klev in i arbetslivet 
var annorlunda än den som var idag som tvingade henne till att behöva hävda sig mer än 
sina manliga kollegor. Hon tillskriver detta till att det troligtvis beror på skillnader i sättet att se 
på kön mellan generationer.  

 

“Och då fick jag lära mig att jag fick, behöver ta mer plats. Använda olika sätt för att få gehör, 
som sagt, men jag tror väl att också att det är en generationsfråga.” - Åsa Sunqvist-Olsson, 
2017 
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En manlig respondent som är aktiv i en mansdominerad bransch berättade att detta 
fortfarande var en verklighet för många kvinnor i hans organisation. 

 

Samtliga ledare höll med om att det existerar få positiva aspekter av könsstereotyper i 
organisationer. Däremot utnyttjade alla på något sätt dessa för att antingen lättare bli tagna 
på allvar, bli ursäktad för misstag eller få igenom sin vilja genom att spela på det motsatta 
könets önskan att vara ”stor och duktig”. Vidare menade respondenterna på att de gärna 
motbevisar existerande könsstereotyperna, där en manlig respondent tog upp exemplet att 
han brukar berätta för sina kvinnliga medarbetare om den avancerade matlåda han själv 
lagat för att bryta den samhällsnorm som existerar kring att män inte kan laga mat. 

 

4.2.3 Personliga faktorers påverkan 

Empirin hävdar att personliga faktorer som bakgrund, erfarenhet, personliga egenskaper och 
förebilder har en inverkan på utformningen av ledarskapet. Respondenterna menade att 
beroende på ledarens personlighet och egenskaper, exempelvis att de var karismatiska, att 
de gillade att vara i centrum och om de var väldigt kommunikativ som person. 
Respondenterna menade att dessa egenskaper hade en inverkan på vilken typ av ledarskap 
individen upplevde bäst att tillämpa. Denna preferens för en viss ledarskapsstil gick ofta 
framför andra faktorer som medarbetar-/ och organisationens förväntningar då många ledare 
önskade ha en personlig ledarskapsstil. 

 

“...En annan sak som påverkar sin bakgrund, är hur man uppmuntrats och stöttats och 
pushats så man fått en tilltro och släppts fram. Eller och andra sidan då om man blivit 
hämmad och nedtryckt och sen ändå blir chef, det formar ju ett ledarskap” - Betty Cooper, 
2017 

 

Individens bakgrund hade en inverkan att beroende på individens tidigare erfarenheter, 
uppväxtmiljö, stöd och uppmuntran individen fått från barndomen uppfattades rollen som 
ledare mer eller mindre naturligt för individen. I fall där respondenterna berättade att de hade 
fått mycket uppmuntran hade de sökt sig till olika ledarroller under sin uppväxt som gjorde 
klivet in i professionella ledarroller på arbetsplatser mindre främmande. 

 

Motsatsen visade sig där respondenterna uttryckte en avsaknad av stöd under uppväxten, 
de menade på att de tog längre tid för dem att uppleva att de var redo och villiga att ta på sig 
en professionell ledarroll. En kvinnlig respondent uttryckte att hon upplevde att manliga 
kollegor som likt henne inte hade fått uppmuntran under uppväxten mer naturligt föll in i 
ledarroller trots detta och respondenten drog således en parallell mellan könsstereotyper och 
ledarroller. 
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4.3 Utövandet av ledarskapet 

4.3.1 Organisationfaktorers påverkan 

Respondenter uttryckte att den titel de besitter ger dem en utökad förmåga att nyttja det 
mandat och inflytande som rollen givit dem. Denna titel möjliggör det för ledaren att utöva sitt 
inflytande över organisationen och individer i större utsträckning, till exempel att om ledaren 
får ut av sin titel (inflytande, mandat) möjligheten att få igenom förändring i andra avdelningar 
av organisationen.  

 

“...både med de man jobbar med, men även i den ledningsgrupp man tillhör, där man kan 
påverka andra delar av organisationen. Om man byggt ett förtroende för sig själv och sin 
insats, så kan man ju genom att säga rätt sak vid rätt tillfälle märka att där landar det ner och 
så händer det i andra delar av organisationen också, så hela tiden.” - Betty Cooper, 2017 

 

“...titeln i sig ger mandat och man blir mer lyssnad på. Om vi har tre inhyrda hos oss och 
något går fel, så märker man att med den som är chef över dom här, så känns det som att 
man kan ha en annan dialog, bara för att man har en annan titel... Även om man jobbet som 
chef en dag och har en titel, så har man ett annat inflytande” - Åsa Sundqvist-Olsson, 2017 

 

Respondenterna ansåg att deras inflytande kunde utövas i olika kontext, där exempel gavs 
på om ledaren tillhörde en ledningsgrupp kunde de utöva sitt inflytande på olika delar i 
organisationen, och inte bara inom sin egna arbetsgrupp. De poängterade också de positiva 
effekterna av att dela med sig av sitt inflytande till medarbetarna då de menade på att denna 
delegering av beslutsfattningen innebar ofta att de uppnådde bättre resultat än om de inte 
gav inflytande till medarbetarna. Respondenterna berättade även att delegering av 
beslutsfattning fungerar som ett verktyg för att stärka medarbetarnas personliga utveckling 
då de lättare upptäckte sina egna kompetenser. Detta hänför respondenterna att vid 
delandet av ledarens inflytande över en viss process upplever medarbetarna ett visst 
ägandeskap på grund av att de får vara med och säga till. Det var endast i fall där 
medarbetarna orsakade skada till kundrelationer eller ekonomin som respondenterna ansåg 
det vara rätt att ta bort inflytande. 

 

När respondenterna blev ställda inför en diskussion kring en specifik situation som 
innefattade hur de skulle ha hanterat genomförandet av ett förändringsarbete höll samtliga 
respondenter med om att ur ett ledarskapsperspektiv är förändringsarbete något av de 
svåraste att utföra. Detta ansåg respondenterna då de menade på att människans mest 
naturliga reaktion mot en förändring är att till en början sätta sig emot den. I 
förändringsarbeten är det framförallt viktigt att kommunicera ut VAD som ska genomföras 
och VARFÖR förändringen sker. Respondenterna menade på att eftersom ledaren ofta har 
ett försprång vid genomförandet av förändringar har de således haft en längre tid att 
acceptera att förändringen kommer ske, det är då viktigt att inse att medarbetarna också 
behöver detta. Ledaren måste förbereda medarbetarna redan innan ett uttalat startdatum för 
förändringen, börja få dem att tänka i de banorna. De menade även på att det är viktigt för 
ledaren att balansera mellan att ge och ta inflytande till/från medarbetaren. Med detta 
menade de att ledaren måste vara tydlig med i vilka frågor medarbetarna har inflytande att 
säga till i, och vilka de inte har det. Respondenterna önskade i detta fall tillämpa en 
inkluderande ledarskapsstil där medarbetarnas oro kring förändringen lyftes fram och ge 
dem inflytande genom att uppmuntra medarbetarna att ge förslag på hur de tror förändringen 
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kan genomföras på ett bättre sätt. För att behålla motivationen i ett förändringsarbete ansåg 
respondenterna att ledaren bör stanna till vid uppklarandet av enskilda steg i processen för 
att belöna medarbetarna och på det viset skapa motivation för nästkommande steg i 
processen. 

 

Att orka vara ledare var även det ett stort problem för dagens ledare, och de spår att det 
enbart skall bli tuffare då organisationernas förväntningar på vad ledare ska klara av i form 
av administrativa- och personuppgifter blir allt större. Respondenterna menar på att sådant 
hela avdelningar ansvarade för, har nu delegerats till enskilda ledare och det blir allt svårare 
för ledaren att hinna med att vara ledare, framförallt i situationer då de ansvarar för 
arbetsgrupper med mer än tio personer. 

 

Vidare menade respondenterna att det existerar förväntningar på ledaren även under 
“lediga” stunder, som i fikarummet på arbetsplatsen, hade en inverkan på deras ledarskap. 
Respondenterna menade på att det påverkade deras ledarskap avsevärt då fikarummet 
enbart förvandlades till en förlängning av den så kallade arenan där de utövar sitt ledarskap. 
De uttryckte en frustration över det faktum att medarbetarnas förväntningar var att de skulle 
kunna bibehålla ledarrollen samtidigt som de förväntades kunna skifta till privata 
samtalsämnen. Ett exempel som gavs var att en respondent hade fått skifta mellan att prata 
om sin semester i Alperna till att prata om nästa kvartals nyckeltal. Respondenterna 
poängterade att på grund av detta blev konsekvensen att när ledaren väl klivit in i en 
chefsroll finns det alltid en barriär mellan dem och medarbetaren, och att det blir väldigt svårt 
att bli “en i gänget”. Ledarskapets utövande i fikarummet blir målet istället att bryta igenom 
barriären mellan ledare och medarbetare och humanisera sin position för att undvika att den 
formella makten ses som ett hot i varje tillfälle. 

 

“… uppstår det en dödstystnad när det dyker upp nån sån där... "Det är någon av dom där 
som sitter i koncernledningen som kommer in där” “- Per Larsson, 2017 

 

En respondent menade dock på att det var möjligt att anamma en “kompis” roll till sina 
medarbetare och samtidigt vara chef, men att det krävdes tydlighet kring när det var fritid och 
arbetstid. Denna balans ansåg respondenten vara väsentlig för att uppnå denna typ av 
relation med sina medarbetare, däremot framkommer det inte huruvida detta är applicerbart 
under arbetstid eller enbart utanför.  

 

Respondenterna visade i sin diskussion på att det existerar preferenser bland både 
medarbetare och ledare vilka egenskaper som ansågs vara de mest önskvärda i dagens 
ledarskap. Medarbetarna efterfrågar en tydlig ledare. Detta kopplar respondenterna till att 
människor upplever en stor osäkerhet över framtiden, vilket gör att medarbetarna efterfrågar 
klara besked för att minimera saker individen behöver oroa sig över. Detta går emot den 
självutveckling som många ledare önskar uppnå bland sina medarbetare genom att anamma 
en mer tillbakadragen ledarskapsstil vid förfrågningar om tydlighet. Respondenterna ger 
exempel på att de istället endast kommunicerar ut den överliggande målbeskrivningen i en 
uppgift och ber medarbetarna att tänka ut en lösning som leder dem mot det målet. Detta 
med syftet att få medarbetarna att utvecklas och tänka själva. En respondent poängterar 
vikten av tydligt kommunicerade riktlinjer och ramar, på det här sättet känner medarbetaren 
sig trygg att agera utan att oroa sig att den kliver över någon av dessa. 
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Ytterligare en faktor som har en inverkan på individen menade respondenterna är 
existerande fackliga regler som de måste förhålla sig till i utövandet av sitt ledarskap. 
Ledaren måste till exempel göra en risk och säkerhetsanalys innan ett förändringsarbete, där 
den förhoppningsvis fångar upp alla synpunkter. Denna risk och säkerhetsanalys menade 
respondenterna gick ut på att ta in dessa synpunkter och korrigera utefter innan själva 
arbetet börjar. 

 

4.3.2 Könsstereotypers påverkan 

Vid utövandet av ledarskap för att motivera uttryckte respondenterna att ingen medveten 
skillnad gjordes mellan manliga och kvinnliga medarbetare för hur de valde att motivera 
dessa. Detta med förklaringen att som ledare menade respondenterna att ditt mål är att 
behandla varje medarbetare lika, dock kunde de erkänna att bemötandet kan skilja sig 
beroende på könet av medarbetaren. Respondenterna uppfattade att könsindelningen sker 
omedvetet, däremot att se individer för deras egenskaper är ett medvetet val.  

 

Därmed var valet av motivationssystem inte könsbaserat. I diskussionen kring detta drogs 
det kopplingar att i traditionellt manliga branscher som byggbranschen, tillämpades troligtvis 
ett annorlunda motivationssystem än i bransch som är klassiskt kvinnlig. En kvinnlig 
respondent upplevde att gentemot manliga medarbetare i en mansdominerad bransch var 
hon tvungen att tillämpa ett mer argumenterande och övertygande 
motivationssystem.  Respondenten gav som exempel att hon behövde poängtera fördelarna 
för de manliga medarbetarna om de genomförde den uppgift hon föreslog för att få dem 
motiverade inför uppgiften. Fördelarna för medarbetarna sågs således som den största 
motivationsfaktorn i denna situation. 

 

“... jag använder ett annat sätt att motivera dom huvudsakligen herrarna, att göra saker. Då 
får jag anstränga mig och anpassa mer argumentationen till whats in it for them än vad jag 
skulle göra i kanske mera heterogena grupper.” - Betty Cooper, 2017 

 

De kvinnliga respondenterna upplevde också att vid tillfällen där de försöker övertala manliga 
medarbetare, behöver de gestalta sig mer självsäkra för att vinna respekt. 

 

Vidare i diskussionen fördes ämnet till hur respondenterna upplevde att det existerade 
skillnader i bemötandet och utövandet av ledarskap mellan könen. De kvinnliga 
respondenterna svarade i deras erfarenhet uppfattades kvinnliga ledare som anammade en 
traditionell manlig ledarskapsstil som otrevliga och stöddiga. De manliga respondenterna 
uttryckte istället att det var i huvudsakligen i bemötandet av medarbetarna som de var 
medvetna om att visa en grad av försiktighet vid beröring av kvinnliga medarbetare. En 
manlig respondent gav ett exempel att han skulle vara mer benägen att ge en manlig 
medarbetare en kram och klapp på axeln, sedan föredrog att hålla sig till en handskakning 
med sina kvinnliga medarbetare. Detta för att säkerhetsställa att han inte blir missförstådd 
med att ha en intim avsikt. Det uttrycktes också en frustration av en kvinnlig respondent över 
hur hon som ensam kvinna i ledningsgruppen kände ett utanförskap på grund av hennes 
kön, eftersom hon aldrig blev tillfrågad om att socialisera med de övriga, manliga ledarna. 
Anledningen till detta var enligt henne själv på grund av att hon var kvinna, och på det sättet 
tillhörde hon främlingsgruppen i denna kontext. 
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En kvinnlig respondent uttryckte att hon upplevt i flera mansdominerade organisationer att 
medarbetarna föredragit en manlig ledare över en kvinnlig. I respondentens erfarenhet 
uppfattades kvinnliga ledare negativt vid utövandet av sitt ledarskap mot sina kvinnliga 
medarbetare då som kvinna anammade de något som kunde anses vara en traditionellt 
manlig roll, att vara ledare. 

 

Ytterligare ett exempel gavs av en manlig respondent, hur kön och ålder spelar roll när det 
kommer till att uttrycka känslor. var att i hans erfarenhet var det generellt mycket svårare för 
äldre män att ta emot ett emotionellt stöttande ledarskap av en manlig ledare. där 
uppfattningen om ledaren blev att han var för nyfiken och påträngande, när han bara ville 
visa att han bryr sig. Respondenten poängterar att kvinnor av varierande ålder var mer 
mottagliga för ett emotionellt stöttande ledarskap. 
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5.0 Analys och diskussion 
I detta avsnitt kommer analys av empiri och teori presenteras tillsammans med författarnas 
diskussion kring de implikationer som framkommit genom analysen. 
 
 

5.1 Ledarskapets utformning 

Likt det Hamrefors (2014), Fogelberg-Eriksson (2005) och Eagly (2007) pekar på i sin 
forskning stödjer empirin att det främst är det kontext som ledaren agerar inom som formar 
dennes ledarskap. Således formas varje individs ledarskap till att vara situationsanpassat.  
 

5.1.1 Organisationsfaktorers påverkan 

En anledning till att ledarskapet behövt bli situationsanpassat kan tänkas vara att 
organisationens värderingar, förväntningar och kultur är centrala faktorer för utövandet av en 
individs ledarskap. Dessa faktorer skiljer sig mellan organisationer och därmed kan det 
resultera i att ledaren måste forma sig därefter för att lyckas i sitt ledarskap.  
 

Den första faktorn som skapar det kontext som ledaren agerar inom är organisationen. Detta 
visar sig genom både empirin och teorin. Respondenterna tar upp faktorer som 
organisationens värderingar, förväntningar och kultur, vilket speglar sig i det Sveningsson & 
Alvesson (2014) berättar, hur centrala dessa faktorer är för utformning av en individs 
ledarskap. Detta finner ytterligare grund i teorin när Weber förklarar hur individer använder 
både värderationellt och målrationellt tankesätt för att ta beslut i praktiken (Boglind, Eliaeson 
& Månson, 2009). 
 

Empirin visade på att ledare upplevde att deras ledarskap anpassades efter den 
överliggande strategi organisationen hade. Detta då beroende på det sätt som 
organisationen bedömde ledarens prestation på, påverkade det vad ledaren fokuserade på i 
sitt ledarskap och därmed utformningen av ledarskapet. 
 

Vidare hade respondenterna som arbetade i en organisation med en starkt kommunicerad 
värderingsgrund uppfattningen om att det var detta som var deras främsta hjälpmedel för 
utformningen av deras ledarskap. Detta grundar sig i att respondenternas handlingar styrs av 
en medveten tro om etiska värdering vilket kan ses som ett värderationellt handlande. 
(Boglind et al. 2009) 
 

Ytterligare faktorer som skapar den kontext som formar individens ledarskap ses vara 
organisationens förväntningar på ledaren, hur mycket och vad de ska klara av i sitt dagliga 
arbete. Respondenterna menade att de känner frustration, eftersom de blir överbelastade 
med ansvar från organisationen, med alla de administrativa och operativa uppgifter de 
krävdes utföra dagligen. De menar att det finns inte tillräckligt med tid för att utöva ledarskap. 
Detta finner stöd i teorin där Alvesson & Sveningsson (2014) beskriver hur ledare känner sig 
fast i den byråkratiska och röriga vardagen, hur detta skapar en konflikt inom ledare när de 
önskar utöva sitt ledarskap. Empirin menar på att organisationens struktur påverkar hur 
individens ledarskap utformas, där arbetsgruppens storlek, geografiska position och 
kompetens uppsättningen sågs som huvudsakliga aspekter. Vidare menar teorin att 
globaliseringen har ökat gjort det svårare att attrahera och behålla god kompetens i 
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organisationen (Eagly, 2007). Detta är en anledning till att relationsorienterat ledarskap har 
behövt blivit mer tillämpat då relationen till sina medarbetare blivit mer betydelsefull för att 
behålla kompetens i organisationen. 
 

En anledning till att dessa organisationsfaktorer har påverkat utformningen av individens 
ledarskap kan vara på grund av att individer rationaliserar sina handlingar utefter andra 
intressenters förväntningar och etiska värderingar. Därmed kan det ses som att individers 
ledarskap utefter de förväntningar, värderingar och kultur som omger dem. En möjlig 
konsekvens av detta i utformandet av ledarskapet är att om ledarens personliga 
ledarskapsstil avviker från dessa faktorer tvingas ledaren frånse sin personliga 
ledarskapsstil. Istället formas individens ledarskap av sin omgivning. 
 

Detta kan ses som en prioritet ledare har behövt göra, en form av social handling eftersom 
ledaren legitimerar sin handling med att detta är till organisationens bästa. Det kan även 
tolkas att organisationens struktur kring hur medarbetarna befinner sig geografiskt och deras 
kompetens påverkar ledarskapet. 
 

De medarbetare som ledaren har i sin arbetsgrupp utgör även de en del i det kontext som 
ledaren måste agera inom. Empirin visar på att medarbetarnas förväntningar på ledarskapet 
formas genom de preferenser för ledarskapsegenskaper som varje individ har. Detta 
understryker det faktum att individer använder ett handlande i linje med den målrationalitet 
som Weber presenterar (Boglind, Eliason & Månson, 2009). Både teorin (Hersey et al, 2013) 
och empirin talar för att dessa preferenser har sin uppkomst i medarbetarnas erfarenheter, 
där olika generationer är vana med olika typer av ledarskap och således förväntar sig olika 
egenskaper hos sina ledare. 
 

Även beroende på medarbetarnas personliga egenskaper och kompetens utformas 
ledarskapet annorlunda, ett exempel från empirin är hur medarbetare är olika bekväma med 
att öppna sig i personliga frågor. Hersey et al. (2013) modell för situationsanpassat ledarskap 
och medarbetarnas kompetens-/ och engagemangsnivå stämmer väl in i det empirin talar om 
gällande hur medarbetarnas egenskaper är en faktor. Empirin talar här om egenskaper som 
att individerna är ambitiösa, självdrivande eller oengagerade och gör motstånd avgör 
huruvida ledaren tillämpar ett mer uppgiftsorienterat eller relationsorienterat ledarskap. 
 

Den teoretiska kopplingen som kan dras till detta yttrande är genom Hersey et al. (2013) 
situationsanpassat ledarskapsmodell, där de menar att ledaren måste först skapa sig en 
medvetenhet om sina medarbetares kompetens-/ och engagemangsnivå innan den kan 
tillämpa antingen ett relationsinriktat ledarskap eller uppgiftsorienterat. Denna förståelse 
ledaren måste skapa sig över medarbetarna som Hersey et al. (2013) ger fordran för kan bli 
svår för ledaren att skapa sig, på grund av antingen att ledaren inte har tid, en för stor 
arbetsgrupp eller om arbetsgruppen är utspridd. 
 

En grund till att medarbetare utgör en organisationsfaktor som påverkar utformandet av en 
individs ledarskap är att denna faktor är ett uttryck av ledarens sociala handlande genom ett 
målrationellt synsätt. Således kan det ses som att ledaren tvingas skapa någon form av 
relation med sina medarbetare för att bilda sig en förståelse över de förväntningar och 
egenskaper som utgör grunden i varje enskild medarbetare. Detta då ledaren behöver 
besitta denna kunskap för att kunna utöva ett lämpligt ledarskap. En möjlig konsekvens av 
detta är att ledarskapet kräver mer tid om ledaren vill få en grund för att rationalisera sina 
beslut på. Detta kan ge effekten av att ledare idag tvingas prioritera mellan de administrativa 
uppgifter som organisationen förväntar sig ska genomföras, och de ledarskapsuppgifter 
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ledaren hoppas kunna genomföra. Empirin och teorin visar dock att i detta dilemma väljer 
ledare många gånger att prioritera de administrativa uppgifterna, som är det organisationen 
oftast mäter ledarens prestation på och således tvingar ledaren att utforma sitt ledarskap 
därefter. 

 

5.1.2 Könsstereotypers påverkan 

Både empirin och teorin (Faniko et al. 2017) visar på att när en kvinnlig ledare anammar 
manliga ledarskapsegenskaper uppfattar andra individer henne som okvinnlig och aggressiv. 
Empirin menar också att kvinnliga ledare som använder sig av manlig kommunikationsstil 
ses som “uppstudsig” och “bitchig”. Precis som teorin (Eklund et al. 2017) uttrycker om 
arrogans och envisa när det kommer till hur kvinnliga ledare kan uppfattas annorlunda än 
manliga. Teorin (Hinton, 2003) hänvisar till att denna reaktion sker på grund av en brytning 
mot de förväntningar som lagts på den kvinnliga ledaren, på det viset gör andra individer en 
mer extrem värdering av hennes handlingar när de bryter mot stereotypen. 
 

Vidare hänvisar empirin till att könsstereotypers påverkan på ledarskapets utformning 
framförallt beror på utövarens eller mottagarens ålder. Empirin menar på att kvinnliga ledare 
under åttio-/nittiotalet behövde hävda sig och arbeta hårdare än sina manliga kollegor för att 
få respekt i organisationen. Bergwall-Rydén och Sjöberg (2015) hänvisar till att de 
generationsenliga uppfattningarna kring könsstereotyper och ledarskap fortfarande hänger 
kvar i traditionsbundna, och framförallt stereotypiskt manliga branscher. Dessa branscher 
tillämpar ett traditionellt rationalitetstänk i sitt handlande (Boglind, Eliaeson & Månson, 2009). 
Vidare visar empirin att kvinnor som påbörjade sin professionella karriär under åttio-/nittio 
talet och har upplevt att leva under förtryck av könsstereotyper främst såg ett behov att 
anamma klassiskt manliga ledaregenskaper, som självsäker och styrande. Motsatsen till 
detta var att yngre kvinnor föredrog klassiskt kvinnliga ledaregenskaper. Empirin visade även 
att män, oavsett ålder, föredrog mer traditionellt kvinnliga ledaregenskaper. Som att vara en 
bra lyssnare och relationsfokuserad. 
 

En möjlig förklaring till att yngre kvinnor inte föredrog de klassiskt manliga 
ledaregenskaperna kan vara att de inte upplevt samma förtryck och känner sig mer 
accepterade och naturliga i ledarrollen. De kan således använda sin personliga 
ledarskapsstil, samtidigt som de äldre kvinnorna upplevde att de behövde anamma en 
klassiskt manlig ledarskapsstil, för att uppnå legitimitet som ledare. Att män föredrog 
klassiskt kvinnliga ledarskapsegenskaper kan ha en grund i att de inte behöver trycka på 
manliga ledarskapsegenskaper då det anses givet för män att bland annat vara självsäkra i 
sin ledarroll. Det kan också grunda sig i att relationsorienterat ledarskap är mer efterfrågat i 
dagens organisationer.  
 

Både empirin och teorin (Eagly, 2007; Eklund et al, 2017) ger exempel på svårigheter som 
uppkommer gällande ledarskapets utformning i branscher där ledaren förväntas vara 
stereotypiskt manlig. Empirin och teorin menar på att de förväntningar som existerar utifrån 
existerande könsstereotyper påverkar vilken grad individen uppnår acceptans i 
organisationen. Utifrån sitt givna sätt att kommunicera, kan individer uppnå en större 
acceptans i organisationen när de kommunicerar enligt sin förväntade könsstereotyp (Eklund 
et al. 2017). 
 

En möjlig anledning till att könsstereotyper påverkar utformandet av en individs ledarskap är 
att dem skapar förväntningar på hur individer ska agera och tänka utefter sitt kön. En 
konsekvens av dessa förväntningar är att individer blir indoktrinerade i traditionella könsroller 
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under sin uppväxt och professionella karriär.  Detta kan få den påverkan att när män och 
kvinnor ställs inför en situation där de blir bedömda av andra, väljer individerna det mer 
bekväma valet att forma sin ledarskapsstil enligt den könsroll de tillskrivits. Detta gör de 
snarare än att agera enligt sin personliga, icke-normativa ledarskapsstil och behöva arbeta 
för att motbevisa stereotypen för att uppnå acceptans. 
 

5.2 Utövandet av ledarskapet 

Att det kontext som ledaren agerar inom påverkar själva utövandet av ledarskapet finner 
även det grund i såväl empirin som teorin. (Eagly, 2007; Anderson et al. 2017) 

 

5.2.1 Organisationsfaktorers påverkan 

Empirin ger exempel på hur organisationsfaktorn påverkar det kontext ledarskapet utövas i. I 
en organisation med starka värdegrunder påverkas ledaren i hur de utövar sitt ledarskap för 
att de inte önskar agera utanför organisationens värdegrund. Empirin menade på att ledare 
inte bör agera för långt ifrån organisationens värderingar och att det måste finnas en 
koppling mellan dem båda. 

 

Detta kan innebära att när organisationen får chans att vara med i början av en individs 
ledarskapsutformning har kommunikationen av värdegrunden en stor inverkan på hur 
ledarskapet sedan utövas. Individen utövar sitt ledarskap utefter det organisationen vill ha 
och tillämpar i och med det ett värderationellt agerande. Således kan individen riskera att 
tappa bort sin personliga ledarskapsstil. I situationer där en ledare kommer in i en 
organisation och har en värdegrund som avviker från organisationens, kan det uppstå 
konflikter mellan organisationen och det nya ledarskapet. Detta på grund av att ledaren går 
emot de förväntningar som medarbetarna skapat sig utefter organisationens värderingar. 

 

Vidare kommer det fram att utövandet av en individs ledarskap stoppas i många fall av 
praktiska faktorer. Här menar empirin såväl som teorin (Sveningsson & Alvesson, 2014) att 
den byråkratiska vardagen, tillsammans med faktorer som storleken på arbetsgruppen och 
huruvida den är utspridd hindrar ledare att utöva sitt ledarskap till sin fulla förmåga. Empirin 
pekar här på att anledningen till detta är att organisationens förväntningar på vad ledaren ska 
klara av har ökat de senaste åren, vilket finner stöd i hur teorin beskriver organisationens 
ökade mängd av förväntningar på vad ledaren ska klara av. Exempel ges på att ledaren 
förväntas till exempel att fylla rollen som innovationsledare och administratör, att de ska 
genomföra nedskärningar samtidigt som de arbetar med utveckling (Sveningsson & 
Alvesson, 2014). Denna ökning i vad ledaren förväntas klara av finns även hos 
medarbetarna, empirin ger exempel på hur ledaren förväntas utöva sitt ledarskap även under 
“lediga” stunder och skifta mellan ett personligt samtalsämne, till att diskutera det 
nästkommande kvartalet. 

 

Vid en situation gällande genomförandet av ett förändringsarbete visade empirin på att i 
praktiken använder ledare sig av ett målrationellt handlande. Ledare tar i beaktning 
medarbetarnas förväntningar i form av oro och kritik till förändringar och anpassar sitt 
ledarskap efter det. Således visar empirin på att ledare anser det viktigt att lyssna på åsikter 
och ta emot dessa, dock framkommer det inte om empirin likt teorin (Hach & Fröjd, 2012; 
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Eklund et al. 2017) menar på att alla framförda åsikter inte behöver verkställas utan att det 
enbart är själva lyssnandet som är viktigt. 

 

I denna kontext väljer ledare att dela med sig av sitt inflytande, vilket både empirin och teorin 
(Bolman & Deal, 2013) menar på att de för med sig fördelar som att medarbetarna känner ett 
eget ägande och större acceptans över förändringsarbetet. Detta menar empirin skapar ett 
större engagemang hos medarbetarna och ger oftare än inte, ett bättre resultat. Empirin 
visade även på att ledare föredrog att ge medarbetarna inflytande, fram till att det resulterade 
i till exempel negativa ekonomiska resultat. När detta inträffade valde ledare att ta ifrån 
medarbetarnas inflytande för att begränsa skadan. Detta kan således exemplifiera det 
Bolman & Deal (2013) menar på hur ledare måste balansera mellan att ge och ta inflytande.  

 

En möjlig orsak till att organisationsfaktorer påverkar utövandet av en individs ledarskap är 
att det tvingar ledaren till att utöva både ett målrationellt och värderationellt handlande i sitt 
ledarskap. Detta då de förväntas av organisationen och medarbetare att klara av allt fler 
åtaganden och ha ett större ansvar för organisationen. Samtidigt kan det ses som att ledaren 
måste förhålla sig till organisationens värderingar i sitt handlande. En möjlig konsekvens av 
detta kan vara att ledare behöver förhålla sig till en allt större mängd olika situationer och 
faktorer när de försöker utöva sitt ledarskap. Således kan det te sig att dagens ledarskap bör 
vara mångfacetterade i sin specialisering och anpassa sig efter både organisationens och 
medarbetarnas förutsättningar samt förväntningar. Ledare kan inte enbart vara bra på det 
administrativa som organisationen förväntar sig utan måste även kunna möta sina 
medarbetares förväntningar och anpassa sitt ledarskap utefter dessa. 

 

5.2.2 Könsstereotypers påverkan 

Kvinnor och män kategoriseras ofta i grupper om kön, vilket empirin anser vara en 
omedveten handling. Detta hävdande från empirin finner stöd i hur teorin (Hinton, 2003) 
beskriver stereotypisering av individer som varje person gör. Där exempel ges på hur i 
situationer där en kvinna är i ett rum fullt av män stereotypiseras hon enligt sitt kön på grund 
av en tydlig distinkt faktor, hennes kön.  

  

Empirin visar på att det existerar en preferens bland medarbetare till att ha en man som 
ledare, detta genom hävdandet att bland annat kvinnliga medarbetare ter sig enklare till att 
samarbeta med en manlig ledare. Exempel som gavs på detta i empirin är att kvinnliga 
ledare oftare beskrivs negativt, där metaforer som “bitchig” och “uppstudsig” användes. Detta 
finner både stöd och motstånd i hur teorin menar dels på att människor fortfarande förknippar 
ledarrollen med manliga ledarskapsegenskaper (Vecchio, 2002). Detta går emot det äldre 
teorier (Moran, 1992) visar på, då de pekar på att det vanligare för medarbetare att ha en 
personlig relation med en kvinnlig ledare, snarare än en manlig. 

 

Denna preferens för manliga ledare menar både empirin och teorin (Vecchio, 2002) existerar 
trots den exponentiella ökningen av kvinnor i ledande roller de senaste årtionden.  Empirin 
menar på att det fortfarande existerar traditionella könsstereotyper kring ledarskap som 
fortfarande lever vidare på grund av äldre generationer. Teorin (Patel & Buiting, 2013) stödjer 
detta påstående, den menar att även i situationer där kvinnliga ledare besitter de önskvärda 
ledarskapsstilarna uppnår de sällan höga positioner inom ledarskapet. Detta går att se trots 
det faktum att i praktiken skiljer sig inte könen åt när de utövar ett ledarskap (Patel & Buiting, 
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2013) visar detta att det existerar andra barriärer till att nå höga ledarskapsroller än enbart 
individens kompetens. Vidare menar empirin på att när kvinnor väl når högre ledarpositioner 
ser de sig ofta vara ensam kvinna där uppe. Teorin (Faniko et al. 2017) tar upp att en orsak 
till detta är de existerande könsstereotyperna påverkar de kvinnliga ledarna som uppnått 
positionen att se mindre gynnsamt på andra kvinnor som försöker söka sig till 
ledarpositionen, eftersom de inte önskar bli förknippade med typiskt kvinnliga stereotyper. 

 

En möjlig orsak till detta kan vara att när ledaren är av manligt kön framstår de manliga 
egenskaper i individens ledarskap tydligare. 

 

Grunden till detta kan te sig vara att eftersom det ur ett historiskt perspektiv nästan exklusivt 
varit manliga ledare i organisationer som har studerats och glorifierats, har detta format 
individers uppfattning om vad ett gott ledarskap innebär. Effekterna av detta ses än idag trots 
att dagens samhälle är duktigare på att lyfta upp kvinnliga ledare, eftersom könsstereotyper 
kring ledarskap finns kvar. Empirin hänvisar att anledningen till detta är att det historiskt har 
existerat en brist på kvinnliga ledare som kvinnor har kunnat använda som förebilder och att 
ledarrollen således har framställts som mindre naturlig för dem. Claeson & Gabrielsson 
(2011) stödjer detta då de tar upp effekten av socialt konstruerade beteenden i samhället. De 
menar på att individen anammar de beteenden och roller som förväntas av det kön de tillhör 
(ibid). Ett antagande kan göras att utan samkönade ledarförebilder förändras inte synen på 
vad den typiska ledaren är. Könsstereotyper kan även vara en grund till att utanförskap 
upplevs av individer i organisationer. Empirin ger exempel att i en situation där en kvinnlig 
ledare var verksam i en traditionellt mansdominerad organisation lämnades hon utanför 
gruppaktiviteter med det övriga, manliga ledarskapet. Således kan konsekvensen vara att på 
grund av hennes distinkta faktor, hennes kön, blev hon kategoriserad i främlingsgruppen och 
där av inte en del av de övriga ledarnas egengrupp. 

 

Stereotypen att kvinnliga ledare lägger ner mer tid på sina medarbetares trivsel och 
arbetsmotivation tas upp i teorin (Ekholm & Malmqvist, 2010). Detta påstående motstrider 
empirin till viss del då den menar på att både manliga och kvinnliga ledare föredrar ett 
inkluderande och relationsorienterat ledarskap. Samtidigt menar teorin (Ekholm & Malmqvist, 
2010) att det växt fram en stereotyp kring att den manliga ledaren inte har någon vilja att lösa 
problem mellan medarbetarna, och menar att det existerar negativa fördomar om att manliga 
ledare skulle vara känslokalla har trätt fram. Empirin menar att manliga ledare hävdas ha 
genom sin könsstereotyp en fördel när de uttrycker sina åsikter, det upplevs av kvinnliga 
kollegor att den manliga ledarens åsikter bemöts av större acceptans på grund av deras kön. 
Empirin visar även på att manliga ledare yrkar en större försiktighet med hur de bemöter 
medarbetare av det motsatta könet, för att inte förnärma. Dessa uttalanden kan kopplas till 
teorin, (Weber & Lundquist,1983) då agerandet könsstereotyperna baseras på de 
värderingar individer har skapat sig. Således tillämpar ledaren värderationalitet som ett 
verktyg för att förstå och ha kunskap i att kunna relatera till det skeende människor lever i, för 
att framhäva vad som är viktigt här och nu (ibid). 

 

Empirin menar att inom traditionellt mansdominerade branscher behöver kvinnliga ledare 
anpassa sitt sätt att leda och visa mer självsäkerhet. Detta för att motarbeta det som teorin 
(Moran, 1992) menar, att de traditionella stereotyperna kring att en kvinna inte skulle kunna 
vara ledare och tvingades släppa ifrån sig en del av sin makt och låta andra komma in med 
sina förslag. 
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Det existerar förväntningar på framförallt kvinnor att de samtidigt som de uppvisar sin 
könsstereotypiska kommunikation ska de kunna uppvisa uppgiftsorienterade och hierarkiska 
ledarskapsegenskaper (Eagly, 2007). Empirin ger ett praktiskt exempel till detta då de tar 
upp en organisation där det tidigare ledarskapet hade varit väldigt uppgiftsorienterad, 
styrande och att det förväntade ledarskapet var ett klassiskt manligt ledarskap. I detta fall 
menade empirin på att den nya, kvinnliga ledaren tillämpade ett mer traditionellt kvinnligt 
ledarskap genom att inkluderande och relationsinriktat ledarskap istället för den tidigare 
manliga ledarskapsstilen, responsen till denna förändring blev negativt mottaget. Detta 
menade empirin att det berodde dels på medarbetarnas förväntningar av en typisk manlig 
ledare vilket finner grund i hur individer gör en mer extrem värdering när det sker en brytning 
mot de förväntningar som existerar kring en viss stereotyp (Hinton, 2003). 

 

En möjlig orsak till att könsstereotyper påverkar utövandet av individers ledarskap är att det 
läggs förväntningar på hur ledare ska agera och tänka utefter den könsstereotyp de tilldelats 
av andra. Ytterligare har även ledaren själv förväntningar på hur ett visst kön ska agera och 
tänka, och omedvetet utövar sitt ledarskap utefter detta. En konsekvens utav detta är att 
kvinnliga ledare behöver arbeta hårdare för att uppnå samma nivå av acceptans i traditionellt 
manliga organisationer. Vidare kan detta tolkas som att i traditionellt manliga organisationer 
tillåts kvinnliga ledare i mindre utsträckning att begå misstag och uttrycka sig. Ytterligare en 
konsekvens är att både manliga och kvinnliga ledare kan uppleva att de är låsta i sin givna 
könsstereotypiska ledarskapsroll. Detta då de kommer bedömas mer kritiskt när de avviker 
från den givna könsstereotypen. Detta kan tolkas som att manliga ledare inte tillämpar ett 
relations fokuserat ledarskap i samma mån som kvinnliga ledare, på grund av de riskerar att 
uppfattas som påträngande av medarbetare. Således kan detta tolkas som att 
könsstereotyper begränsar flexibiliteten i utövandet i individens ledarskapsstil. 
 

5.3 Personliga faktorer  

I den empiriska data kom det fram att personliga faktorer, och inte enbart egenskaper, 
ansågs ha en stor påverkan på såväl utformandet som utövandet av en individs ledarskap. 
De personliga faktorer som empirin hävdar har en påverkan är tidigare erfarenheter av 
ledarskap, förebilder och hur individen blivit uppmuntrad att utmana sig själv och könsnormer 
i sin uppväxt.  

Beroende på dessa faktorer menar empirin att individen bildar sig en uppfattning om vad 
som anses vara en bra ledare och således framkommer ledarskapsrollen mer eller mindre 
naturligt när individen kliver in i rollen som ledare i arbetslivet. Dock finner detta hävdande 
som empirin gör inget tydligt stöd i de teorier som tagits upp i denna studie, däremot kan det 
kopplas till viss del i hur teorin beskriver effekterna av könsstereotyper på ledarskapets 
utformning och utövning. Detta då könsstereotyper kommuniceras till individen från tidig 
ålder. Huruvida dessa personliga faktorer har en inverkan i utformningen och utövandet av 
en individs ledarskap eller ej, behöver studeras djupare och är därmed ett förslag på vidare 
forskning i ämnet. Däremot kan det tolkas att personliga faktorer påverkar ledarskapet främst 
från sociala sammanhang. 
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6.0 Slutsats 
Genom den empiriska och teoretiska analys som genomförts kan slutsatsen dras att 
ledarskap påverkas i sin utformning och utövande främst utifrån det kontext som det agerar 
inom. Denna kontext påverkar ledarskapet då ledaren tar i beaktning andra individers och 
intressenters förväntningar och formar ledarskapet därefter. Denna kontext innefattar 
organisationsfaktorer och därmed medarbetare, organisationen och omvärlden. Vidare 
innefattar detta kontext även könsstereotyper då dessa skapar förväntningar som ledaren 
anpassar sig efter. Det kan diskuteras huruvida personliga egenskaper har en påverkan på 
ledarskapet men författarna fann inte tillräcklig teoretisk grund för att kunna påstå detta, även 
om empirin gav en grund för det. 
 

Detta pekar på att, dagens ledare, förutom organisationens förväntningar och förutsättningar, 
styrs av den etiska värdering varje individ har. Vidare bildar tidigare erfarenheter, 
könsstereotyper och samhällets utveckling ledares uppfattning om hur en god ledare ska 
vara. Detta syns till exempel genom hur relevant relationsorienterat ledarskap har blivit i 
dagens organisationer. Ytterligare ett resonemang för slutsatsen är att ledare vidareutvecklar 
sitt ledarskap desto mer de tillbringar sin tid som ledare och emellertid utvecklar en 
ledarskapsstil anpassat för organisationen och individen själv. Det är upp till ledaren själv att 
motbevisa den könsstereotyp som har omedvetet tilldelats till dem.  

 

7.0 Vidare forskning 
I denna studie har författarna identifierat förslag på vidare forskning som ansågs vara 
intressanta för ämnet. 
 

Författarna anser att det aspekt som personliga faktorer spelar i utformandet och utövandet i 
en individs ledarskap inte utforskats tillräckligt i denna studie och kan därmed med fördel 
utvecklas i vidare studier.  
 

Vidare visade empirin på att kundfokus har börjat spela en allt större roll i hur ledare och 
organisationer tänker kring ledarskap, detta är något som utforskades väldigt lite i denna 
studie och kan därmed med fördel utvecklas för att fördjupa förståelsen kring ämnet 
ledarskap. 
 
Den aspekt som generationer utgör i könsstereotypers påverkan på utformandet och 
utövningen av ledarskap nämns i denna studie, däremot har författarna identifierat tecken på 
att detta skulle kunna vidareutvecklas i en nästkommande studie. 
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Bilaga 1 

Bryman och Bells (2017) metodchecklista för förberedelser som bör ha svarats på innan 
genomförandet av en fokusgrupp 
 

- Finns det en tydlig och begriplig 
introduktion av studien för 
deltagarna? 

- Är frågorna av utformade för att skapa 
diskussion och ett gott samspel mellan 
deltagarna? 

- Kan de frågor och teman som 
utformats ge svar på 
forskningsfrågorna? 

- Är frågorna utformade så att de inte sätter 
författarnas ord i munnen på respondenterna och 
låter deras åsikter komma fram? 

- Är frågeguiden utprovad med 
lämpliga respondenter? 

- Är miljön där tillfället äger rum bekant för 
respondenterna? 

- Finns det en strategi som gör att 
respondenterna kommer till 
fokusgruppsmötet? 

- Är inspelningsutrustningen kontrollerad? 

- Vad gör du om någon respondent 
inte dyker upp? 

- Har ni bestämt hur ni ska presentera och klä er 
själva? 

- Finns det möjlighet för nya teman 
och oväntande frågeställningar att 
komma till uttryck?  

- Finns det en utformad strategi för om 
diskussionen skulle dö ner (bli tyst)? 

- Är den språkliga formuleringen av 
frågorna tydlig och begriplig? 

- Finns det en strategi för hur ni ska hantera allt 
för pratsamma eller tysta deltagare? 

- Är frågorna relevanta för de 
personer som deltar? 

- Finns det en strategi för hur ni ska hantera en 
situation där diskussionen spårar ur/iväg? 

- Finns det några hjälpmede som ni 
kan presentera för deltagarna? 

 

 

(Bryman & Bell, 2017) 
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Bilaga 2 

 
(Inbjudan utskickad till samtliga deltagare, egengjord) 
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Bilaga 3 

 

 
 
(Introduktion blankett, egengjord) 
 



48 
 

 
 

 

(Metodvalideringsformulär, egengjord) 
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Bilaga 4 

Operationalisering av intervjufrågor 
 

Fokusgruppsfråga Teori Syfte 

1. Vilka tror ni är de tre 
största faktorerna som 
formar en individs 
ledarskap? 

En ledare ska alltid ha 
självförtroende oavsett situation, 
kunna improvisera samt ha bra 
kommunikationsförmåga. 
(Hamrefors, 2014; Hach & Fröjd 
2012) 

Vad för faktorer 
påverkar en individs 
ledarskap. 

2. På vilka sätt kan 
individens ledarskapsstil 
påverkas av 
organisationen? 

Organisationen ställer krav på att 
ledare ska kunna ha ett 
övergripande ledarskap över 
organisationen, samtidigt som de 
ska kunna ta hand om det 
administrativa och annars 
vardagliga i verksamheten. 
(Sveningsson & Alvesson, 2014) 

Hur stor påverkan har 
organisationsfaktorer 
(företagskulturen, 
visionen, strategi) på 
ledarskapsstilen. 

3.När tror ni att ert 
inflytande kan användas 
som ett verktyg i 
praktiken? 

Ledare måste balansera mellan att 
ge och ta inflytande från 
medarbetare (Bolman & Deal, 
2013) 

Vad för ledarskapsstil 
individen besitter. 

4.Teoretisk sätt ser vi att 
dagens ledare måste 
balansera mellan att ge 
och ta inflytande till/från 
sina medarbetare; Har ni 
några exempel på 
situationer där ni anser att 
det är bäst att göra det 
ena eller det andra? 

Makt är den viktigaste resurs en 
ledare kan erbjuda sina 
medarbetare. Om ledaren väljer 
att dela med sig av sin makt, 
formell eller informell, så frigör 
individen energi som annars skulle 
ha gått åt till sabotage till mer 
produktiva ändamål. (Bolman & 
Deal, 2013) 

Hur använder ledarna 
sitt inflytande för att 
påverka sina 
medarbetare. 

5.Vilken ledarskapsstil tror 
ledarna hade varit 
bättre/bäst i denna typ av 
konfliktsituation? 
-125 pers 
-Förändringsarbete 
-Möts av motstånd 
-Genomförs oavsett 
 

För att veta vilken ledarskapsstil 
som bäst borde tillämpas, kan en 
analysera medarbetarnas 
kompetens-/ och 
engagemangsnivå (Hersey, 
Blanchard & Johnson, 2013) 

Är relationen eller 
uppgiften viktigare för 
organisationen ledaren 
jobbar för. 

6.Har ni några exempel på 
situationer där ni behövt 
motivera era medarbetare 
för att åstadkomma något?  

Ingen teoretisk förankring Få en 

verklighetsrelatering till 

respondenternas 

ledarskap 
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7.I motivationsfrågor, tror 
ni att det behövs olika 
motivation beroende på 
könet på medarbetaren?  

Kvinnliga ledare lägger ner mer tid 
på sina medarbetares trivsel samt 
arbetsmotivation, kontra till detta 
brukar manliga ledare inte ha 
någon vilja att lösa problem mellan 
medarbetarna. (Ekholm & 
Malmqvist, 2010) 

Ta reda på om ledarna 
motiverar sina 
medarbetare på något 
vis samt om det är 
någon skillnad på kön. 

8. På vilka sätt kan olika 
personer som har samma 
typ av ledarskap uppfattas 
olika? På vilka sätt kan 
mottagaren uppfatta 
ledarskapet olika 
beroende på personen 
som utövar det? 

Trots att majoriteten av studier 
visar på att män och kvinnor är lika 
kapabla till att fokusera på uppgift 
och relation, påstås det ofta att 
män och kvinnor i ledarroller skiljer 
sig åt, många gånger att män 
skulle vara bättre lämpade som 
ledare. (Faniko, et al, 2017) 

Om det finns någon 
skillnad på bemötandet 
beroende på könet på 
ledaren. 

9. Tror ni att det finns 
preferenser vad gäller 
egenskaper hos en ledare 
på arbetsplatsen och 
varför i så fall? 

Vid en studie där medarbetarna 
fick beskriva de egenskaper de 
önskade från sin chef så berättade 
både kvinnor och män att de 
önskade egenskaper som 
självförtroende, självständighet, 
villig att ta risker, känslighet, 
medkänsla och förståelse av sin 
chef. (Vecchio, 2002) 

Vad för egenskaper 
som är viktiga, koppling 
till om egenskaperna är 
mer utav klassiskt 
manliga eller klassiskt 
kvinnliga. 

10. En liten aktivitet, 
deltagarna fick möjlighet 
att rangordna fem 
egenskaper som de anser 
vara viktiga för en ledare 
där 1 var högst prioritet 
och där 5 är mindre viktig. 
Det fanns tio blandade 
egenskaper mellan 
klassiskt kvinnliga samt 
manliga. 

Eagly (2007) Påvisade att en 
ledare bör kunna växla mellan att 
ha vad som skulle kunna 
beskrivas som ett klassiskt manligt 
ledarskap till ett mer kvinnligt 
sådant för bästa resultat. 

Vad anser dagens 
ledare, vad för 
egenskaper som är 
viktiga för att leda 
organisationen. 

11. Anser ni att “fikarum 
stämningen” på 
arbetsplatsen har en 
inverkan på ert ledarskap? 
Hur? 

Ingen teoretisk förankring Vad har ledarna för roll i 
medarbetarnas 
synvinkel, är individen 
chef/ledare så länge de 
är på arbetsplatsen 
oavsett situation? 

12. På vilka sätt tror ni att 
könsstereotyper haft en 
inverkan på hur ni formats 
som ledare? 

Stereotypen hävdar då att män är 
mer målfokuserade medan kvinnor 
är mer insatta i relationen och 
känslorna. (Ekholm & Malmqvist, 
2010) 

Har könsstereotyper 
lyft/sänkt ledarnas 
möjlighet till att leda på 
det viset som de vill? 

13. Som ledare, vilka 
könsstereotyper tror ni att 

Stereotypen hävdar då att män är 
mer målfokuserade medan kvinnor 

Finns det ett “glastak” 
som ledarna anser vara 
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ni kommer behöva 
motbevisa mest de 
närmaste fem åren? 

är mer insatta i relationen och 
känslorna. (Ekholm & Malmqvist, 
2010) 

viktigt att bryta sig 
igenom? 

14. Tror ni att det finns 
positiva aspekter med de 
existerande 
könsstereotyperna i 
organisationer? Ge 
exempel. 

Detta kan ses då både män och 
kvinnor återfinns gång på gång i 
olika delar av hierarkin och inom 
olika arbeten, vilket visar på att det 
fortfarande existerar klassiskt 
manliga och kvinnliga 
arbetsuppgifter som fungerar som 
mallar, där individer lätt och 
bekvämt faller in i. Detta 
genustänk är något som ligger 
bortom individen själv, men som 
indirekt formar dennes identitet om 
att tillhöra ett kön, dock så ska det 
poängteras att detta ej är den 
enda sociala institutionen och 
identitetskategorier som har en 
påverkan på problemet.  (Bolman 
& Deal, 2013) 

En mer mångfacetterad 
bild av ämnet, vill veta 
de positiva samt 
negativa. 

15. Vilka andra utmaningar 
tror ni som ledare att ni 
kommer stå inför de 
närmaste fem åren? 
(Gällande ert ledarskap) 

Ledare och chefer i dagens 
organisationer bör medvetet agera 
för att skapa en mer rättvis 
arbetsmiljö för sina anställda. 
(Bolman & Deal, 2013) 

En uppfattning av vilka 
utmaningar som kan 
uppstå de närmaste fem 
åren. 

 


