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Sammanfattning 

Konflikter är vanligt förekommande på arbetsplatser. De kan lätt få negativa konsekvenser 

som sämre kvalité på arbetet och medarbetare som sjukskriver sig. Därför är det viktigt att 

ledaren klarar av att hantera dessa på ett bra sätt. Kan de lösa konflikten på ett bra sätt kan 

de också få ut positiva saker av den. 

Kvinnor och män anses arbeta olika som ledare och många anser att män leder bättre än 

kvinnor. Därför är det intressant att se hur könen leder sina medarbetare och ifall de 

hanterar konflikter på liknade sätt eller om det skiljer sig.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvinnliga och manliga butikschefer uppfattar sin 

egen och det motsatta könets roll som ledare och hur väl det stämmer överrens med teorin 

med avseende på konflikthantering, även se till likheter och skillnader mellan könens 

ledarskap. Detta har gjorts genom kvalitativa intervjuer med tre butikschefer av vardera kön. 

Intervjuerna har visat att butikscheferna både manliga och kvinnliga utövar ledarskap som 

överensstämmer med teorin om ett gott ledarskap. Genom undersökningen har det även visat 

sig att kvinnliga ledare kan utöva ett teoretiskt manligt ledarskap samtidigt som manliga 

ledare i praktiken kan ses som kvinnliga ledare enligt teorin. Ytterligare har framkommit att 

varken de manliga eller kvinnliga respondenterna använder sig av någon form av 

konflikthanteringsprogram, trots alla olika metoder som finns att använda sig av inom den 

teoretiska världen. Däremot skildras det i rapporten en rad ageringar som används av de 

båda könen i deras konflikthantering. 
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1. Inledning 

Här presenteras vad vår uppsats kommer att handla om. 

I dagens samhälle utmålas schabloner om hur män och kvinnor är som ledare. De sägs ha 

olika egenskaper som ledare. I en undersökning gjord av Holgersson och Höök
1
 har de fått 

svar som antyder att män ses som en del av ledarskapet, att de skulle vara en typ av norm för 

det. Medan en del anser att kvinnor inte har de rätta kvalitéerna och att kvinnlighet inte passar 

ihop med ledarskapet. Man kan fråga sig om dessa föreställningar verkligen är 

sanningsenliga. Det är även intressant att se hur löser de konflikter på arbetsplatsen? Skiljer 

sig deras sätt att vara som ledare även i det avseendet?  

1.1 Bakgrund  

Att vara en ledare innebär att leda en grupp mot ett gemensamt mål, att motivera och försöka 

upprätthålla en behaglig och gemytlig arbetsmiljö.
2
 Det är dock inte alltid lätt i en arbetsmiljö 

som består av olika individer med olika personligheter.
3
 På de allra flesta arbetsplatser uppstår 

emellanåt situationer där åsikter går isär och en osämja bland personalen uppstår.  

Om en ledare inte klarar av att hantera konflikter på ett bra sätt är risken stor att det påverkar 

arbetsklimatet, vilket ger negativa konsekvenser.
4
 Det tar mycket onödig energi, leder till 

frustration samt att de inblandade får svårt att samarbeta och kommunicera med varandra. 

Enligt en studie gjord av Hanna Hultin och hennes kollegor ökade risken för att medarbetare 

skulle sjukskriva sig dagarna efter att osämja uppstått på arbetsplatsen.
5
 Det kan till och med 

gå så illa att medarbetare blir utbrända.
6
 Den motvilja som skapas hos medarbetarna minskar 

produktiviteten, vilket i sin tur leder till ett sämre arbetsresultat.
7
 Allt detta kostar företagen 

pengar. 

Bo Ahrenfelt menar också att det vanligtvis inte är konflikten som är det stora problemet, utan 

hur de hanteras.
8
 Konflikter behöver nödvändigtvis inte alltid vara något negativt. Det sägs att 

med konflikter kommer utveckling, utan konflikter skulle vi stå still.
9
 Det som krävs för att få 

med sig något gott av konflikter är just en god ledare som kan dra nytta av situationen och 

                                                 
1
 Holgersson, C & Höök, P. (SOU 1997:135) 

2
 Nilsson, B & Waldemarsson, A-K (2005) s.59-60. 

3
 Hesslefors Persson, Håkanson (2003) s.118 

4
 Jordan, T (2006) s.7 

5
http://www.chef.se/dynamisk/index.php/index/artikel/konflikter-oekar-risken-foer-sjukfranvaro/#lasmera.  

6
 Jordan, T (2006) s.7. 

7
 Andersen J A (2005) s.13. 

8
 Ahrenfelt, B & Berner, R (1999) s.38. 

9
 Hesslefors Persson, Håkanson (2003) s.118 

http://www.chef.se/dynamisk/index.php/index/artikel/konflikter-oekar-risken-foer-sjukfranvaro/#lasmera
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föra sin grupp igenom den och därmed framåt.
10

 På så sätt infinner sig vikten av att kunna 

hantera jobbiga situationer och konflikter på arbetsplatsen.  

Enligt Lindgren beskrivs kvinnor idag som mindre kompetenta att utöva makt, att kontrollera, 

att fatta beslut samtidigt som de sägs vara mer känsliga och sårbara.
11

 Män däremot anses 

vara mer behärskade, strukturerade, bestämda och starka som individer.
12

 Dessa beskrivningar 

Med tanke på det är det av intresse att undersöka ifall manliga och kvinnliga ledare hanterar 

konflikter på liknande sätt eller om det faktiskt skiljer sig åt. 

Problemet är intressant att undersöka inte bara för oss som blivande butikschefer i syfte att se 

om kvinnor och män löser konflikter olika, utan även för andra chefer och ledare. Det kan ge 

dem möjlighet att lära sig av varandra. Undersökningen kan även vara av intresse för 

professorer inom ämnet ledarskap samt konflikthantering. 

1.2 Problemformulering 

Hur uppfattar kvinnor och män sitt eget samt det motsatta könets ledarskap, med 

specialisering på konflikthantering?  

1.3 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka hur kvinnliga och manliga butikschefer uppfattar sin 

egen och det motsatta könets roll som ledare och se hur väl det stämmer överens med den 

teoretiska information som finns med avseende på konflikthantering. För att få en mer 

djupgående analys kommer vi även att se till skillnader samt likheter mellan könens 

ledarskap. 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsning i undersökningen har gjorts i samband med butikschefer i den mån att de ska ha 

hand om konflikthantering själva inom verksamheten. Delar som ingår i ledarskap har 

avsiktligt valts bort för att kunna få en bättre bild av manlig respektive kvinnlig 

konflikthantering. Vidare har vi valt att koncentrera oss till begreppet ledare snarare än chef 

då vi upplever att butikschefen ses som en ledare. En annan orsak till att vi gjort detta val är 

                                                 
10

 Hesslefors Persson & Håkanson, (2003) s.127 
11

 Lindgren, G (Kvinnovetenskaplig tidsskrift 1996:1) 
12

 Thylefors, I (1991) s.115. 
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för att ledarskap handlar om ”ledarens förmåga att få medarbetarna att arbeta mot samma 

mål”
13

 och för att få det att fungera blir en bra konflikthantering viktig. 

1.5  Centrala Begrepp 

Ord och begrepp som är genomgående i studien. 

Chef/Ledare 

Ledare är en person som leder en verksamhet eller en grupp. Det finns oerhörda skillnader 

mellan att vara chef och att vara ledare. Att leda handlar om att åstadkomma en förändring 

och nå mål, medan att vara chef är att ha en position i ett företag, en chef kan alltså använda 

sig av ett ledarskap.
14

 

Kvinnligt ledarskap 

Det sätt som kvinnor enligt viss teori och sociala normer utövar ledarskap. Kan även ses som 

en könsroll, vilket är ett socialt kön som är givet av kultur och social konstruktion. Kvinnan 

framställs oftast som en känslig ledare som är öppen för relationer, sympatisk och är 

konfliktsökande.
15

 

Manligt ledarskap 

Det sätt som män enligt vissa teorier och sociala normer utövar ledarskap. Sociala normer 

skapar sociala kön. Män utmålas ofta som mer auktoritära, självsäkra, dominanta och 

tävlingsinriktade.
16

 

Konflikthantering 

Med konflikthantering menar vi här hur man som ledare hanterar konflikter som uppstår på 

arbetsplatsen mellan medarbetare eller mellan chef och medarbetare. 

Könsroller 

Med könsroller menas skillnader mellan könen som avser bland annat värderingar, normer 

och beteende.
17

 Könet är förknippat med en roll, som till exempel: Pojkar gillar blått och tjejer 

gillar rosa. 

Sociala normer 

Sociala normer är ett begrepp för regler och förväntningar som finns i samhället som är 

underförstådda och intersubjektiva,
18

 vilket betyder att de uppfattningarna delas av en grupp. 

                                                 
13

 Frankelius, P (2001) s.21. 
14

 Jakobsen, DI & Torsvik, J (2008) s.260-266 
15

 Lindgren, G (Kvinnovetenskaplig tidsskrift1996:1) 
16

 Thylefors, I (1991) s.115 
17

 http://www.ne.se/könsroll/1127901 
18

 Molander, B (1998) s.160-162. 
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Det kan exempelvis vara på samhällsnivå. Sociala normer är en schablon för hur man ska 

uppträda och kan exempelvis vara oskrivna regler på en arbetsplats.  
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2. Teoretisk referensram 

Här följer de teorier som ligger till grund för vår undersökning. Det innefattar olika 

ledarskapsteorier, hur kvinnor och män beskrivs som ledare, medarbetarskap och hur 

konflikthantering kan se ut. 

2.1 Ledarskap 

Ledarskap handlar om ”ledarens förmåga att få medarbetarna att arbeta mot samma mål”
19

 

och att ”utöva ett bestämmande inflytande över någon”
20

  

En ledare är en person som genom sitt beteende och ledarskap tillåts styra arbetsgruppen. 

Ledarskap handlar om att kunna integrera medarbetarnas insatser samt att få medarbetarna att 

arbeta mot gruppens mål. Generellt förknippas ledarskap med förmågan till övertygelse och 

inspiration snarare än befallning och tvång .
21

 Ledarskap handlar om att få sina efterföljare att 

frivilligt följa, det handlar ytterligare om att motivera och engagera de man arbetar med.
22

 

Hur är en bra ledare? 

Andersson & Tengblad menar att ett gott ledarskap har en stor betydelse för en grupps 

effektivitet och för att medarbetarna ska kunna känna tillfredsställelse. För att ledarskapet ska 

kunna bli effektivt krävs det ett effektivt samspel i gruppen och ledaren ska delegera uppgifter 

och uppmuntra medarbetarna att ta egna initiativ och ge respons på detta.
23

 Flera studier har 

kommit fram till att en bra ledare bör vara ärlig, flexibel, beslutsam, ha en god 

människokännedom och social kompetens.
24

 Det är viktigt att skapa förtroende hos 

medarbetarna och att ledaren sätter upp mål och fokuserar på dem. En bra ledare jobbar 

långsiktigt och är uppmärksam
25

 Ledaren bör se till att kommunikationen och arbetet 

tillsammans fungerar på ett effektivt sätt.
26

 

2.2  Kvinnligt och manligt ledarskap 

Kvinnligt och manligt ledarskap har beskrivits på många olika sätt, det finns dem som menar 

att det finns typiska kvinnliga egenskaper exempelvis att de är mer verbala, bättre på att 

                                                 
19

 Frankelius, P (2001) s.21. 
20

 Jönsson, S & Strannegård, L (2009) s.16. 
21

 Bolman G, L & Deal E, T (2005) s.401. 
22

 Brunsson, N & Holmblad Brunsson, K (2009) s.213. 
23

 Andersson, T & Tengblad, S (2009) s.247. 
24

 Bolman G, L & Deal E, T (2005) s.403-405. 
25

 Bolman G, L & Deal E. T (2005) s.402. 
26

 Bolman G, L & Deal E, T (2005) s.225. 
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kommunicera, mer känslosamma och relationsorienterade.
27

 Vissa akademiska forskare påstår 

att kön inte har så mycket med ledarskapets stil och effektivitet att göra.
28

 På senare tid har 

kvinnors ledarskap hyllats, ibland till och med värdesatts högre än männens. I tidningen 

Business Week hävdar man att en ny klyfta börjat växa mellan könen. ”Men could become 

losers in a global economy that values mental power over might”
29

 

Kvalitéer som utmärker kvinnliga och manliga ledare 

Enligt studier av 2 miljoner anställda på över 25 000 företag runt om i världen utförda av 

Caliper, ett Princeton-baserat konsultföretag
30

, är kvinnliga ledare mer självsäkra och 

övertygande. De är också mer benägna att ta risker än män. De lyckades hitta flertal utstående 

drag som kvinnliga och manliga ledare besatt. Kvinnliga ledare är mer övertygande än 

manliga ledare, de är betydligt bättre på motivation, självsäkerhet, empati, stress, flexibilitet 

och socialkompetens. Kvinnor kan läsa situationer och ta in information från alla sidor. De 

manliga cheferna däremot såg de mesta från sin egen synvinkel. Kvinnorna i studien hade en 

starkare social kompetens än männen i form av empati, flexibilitet och socialisering, de var 

även mer självsäkra.
31

  

Kvinnliga ledare var mer intresserade av att höra allas synpunkter och sedan ta ett beslut 

utifrån det. Det slutliga beslutet behövde inte vara deras första synpunkt utan de kunde läsa 

situationen noggrant och ta in all information för att sedan ta ett välgrundat beslut. Kvinnor i 

studien var mycket bättre på att lyssna, reflektera, lära och sedan genomföra en plan som 

omfattar det bästa av allas idéer. De var också mer villiga att dela informationen och prata 

igenom beslut med fler personer än manliga ledare. De manliga ledarna utgick nästan alltid 

från sin egen synvinkel, de var inte lika flexibla eller beredda att samspela med andra. Så 

istället tenderade männen att tvinga sina perspektiv på andra och övertygade genom sin 

position.
32

 

Manliga och kvinnliga ledarskapsstilar 

Många författare skildrar könsskillnader i ledarstilar. Eagly & Johnson hänvisar till att det 

finns en manlig ledarstil bestående av tävlingsinriktning, hierarkisk auktoritet och analysisk 

                                                 
27

 Bolman G, L & Deal E, T (2005) s.225. 
28

 Dobbins, GH, & Platz, SJ (1986).  
29

 Conlin, M. (May 26, 2003). 
30

 Calipercorp.com 
31

 Calipercorp.com/cal_women.asp 
32

 Ibid 
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problemlösning utan känsloinblandning och en kvinnlig ledarstil som består av 

samarbetsvilja, samarbete mellan chef och anställd, lägre kontroll för ledare och 

problemlösning med empati och rationalitet.
33

 Eagly hävdar också att ledarstilar med 

könsroller existerar just på grund av att det finns skillnader mellan könen.
34

 Enligt Eagly & 

Johnson är den individ- och uppgiftsorienterade ledarskapsmodell en typisk modell för 

skillnader i manligt och kvinnligt ledarskap.
35

 De menar att kvinnor är mer individorienterade 

och fokuserar i första hand på att personalen är tillfredställd och i andra hand på att 

arbetsuppgifterna blir utförda. Män fokuserar däremot på arbetsuppgifternas struktur och 

mindre på de individuella behoven som kan finnas.
36

 

Eagly & Karau hävdar att det finns flera utstående drag som karakteriserar manligt och 

kvinnligt ledarskap. Kvinnor är hjälpsamma, tillgivna, snälla, sympatiska, samarbetsvilliga, 

sociala, milda och vårdande. Män är självsäkra, har kontroll och konflikttendenser, är 

aggressiva, ambitiösa, dominerande och kraftfulla.
37

 

Tannen menar att män och kvinnor har olika kommunikationsstilar.
38

 Hon påstår att män och 

kvinnor kan lyssna på samma konversation och tolka den helt olika trots att det inte finns rum 

för några direkta missförstånd. Hon påstår också att om vi är medvetna om varandras 

olikheter kan vi ta hänsyn till dem, anpassa och lära oss av varandra. Kvinnor är enligt 

Tannen inte styrda av den hierarki, status och regler som ofta präglar män. Kvinnor vill inte 

ge order utan utrycker önskemål och förslag som troligen kommer accepteras.  

2.3 Konflikthantering 

I dagens turbulenta arbetsliv där kraven och förväntningarna på både företagen och de 

anställda ständigt ökar så råder en stor risk även för en ökande konfliktnivå.
39

 Arbetsplatser 

utan konflikter är en utopi, ett önskescenario.
40

 Det kommer alltid att finnas hinder såsom 

exempelvis olika åsikter, behov och mål som skiljer sig från varandra. Det är helt enkelt 

                                                 
33

 Eagly, AH & Johnson, BT 1990 
34

 Eagly & J-Schmidt (2001, p.4) 
35

 Eagly, AH & Johnson, BT 1990 
36

 Ibid 
37

 Eagly AH & Karau SJ (2002, p.574) 
38

 Tannen, D (New York: W. Morrow, 1990), 17. 
39

 Ohlsson, I (1995) s.5. 
40

 Ellman, R (1992) s.35 
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oundvikligt.
41

 Därför finns olika teorier och metoder för hur man på bästa sätt hanterar 

situationen och kan gå vidare ur den.  

Metoder och lösningar 

Alla konflikter är unika och de ser väldigt olika ut. Med det som grund är det förståeligt att 

det inte finns någon övergripande och heltäckande modell som går att använda i alla 

förhållanden. Därför kommer även här endast ett urval och en sammanfattning av den mest 

relevanta information som finns att presenteras.  

Konflikter på arbetsplatser uppstår ofta i grupper. För att hantera den typ av konflikter finns 

en föredömlig modell att använda sig av. Den är skapad av Thomas Gordon och innehåller 

sex olika steg.
42

 Nedan kommer det presenteras utvalda teoretiska förslag på hur man skulle 

kunna gå tillväga i de olika stegen samt vilka metoder man skulle kunna använda. 

Steg 1 Identifiera och definiera konflikten 

En huvudsaklig utgångspunkt då man handskas med konflikter är att ha en ömsesidig 

öppenhet. En öppenhet som i sig skapar ett lugn mellan parterna.
43

 För att identifiera 

konflikten och dess grundläggande orsak är det bra att i gruppen diskutera kring Hur är det 

nu? Hur vill vi ha det? Ytterst viktigt här är att alla verkligen får delge sina tankar om 

konflikten och önskningar om framtiden.
44

 

I de fall konflikter uppstår är det bra att ha en bild över konflikten. Vilka är inblandade? Vilka 

möjliga orsaker finns det?
45

 Man skulle då kunna inleda arbetet med att kontrollera diverse 

information om den specifika konflikten i fråga, samt hur den uppkommit. Detta kan göras 

genom en användning av två ”korgar” varav de inblandade i ena korgen lägger lappar om 

sakfrågan, vilket innebär enbart fakta och information om var konflikten härstammar från. I 

den andra korgen läggs känslorelaterade uppfattningar kring saken.
46

 Trovärdigheten i de 

båda korgarna måste sedan noga ses över.  

Nu har man förhoppningsvis en klar bild över konflikten då man genom de olika stegen 

analyserat fram sak, känsla, persongalleri och motiv.
47

  Efter dränering och analys har alla fått 

sagt sitt, blivit respekterade och bekräftade. 

                                                 
41

 Ibid  
42

 Maltén (1998), s.186-188 
43

 Nilsson, B & Waldemarson, A-K (2005) s.116 
44

 Nilsson, B & Waldemarson, A-K (2005) s.117 
45

 Nilsson, B & Waldemarson, A-K (2005) s.117 
46

 Ibid 
47

 Nilsson, B & Waldemarson, A-K (2005) s.117 
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Steg 2 Ta fram möjliga lösningar 

Nu är det dags att försöka finna lösningar för att ta sig ur problemet. Då kan man börja med 

att använda så kallade scheman, kartläggningar, och då är det viktigt att vara systematisk. 

Fastän konflikter till viss del kan ses som något utvecklande och kreativt finns ändå risken att 

man tappar perspektiv och förmåga att ta sig ur den, därav infaller sig vikten av att ha en form 

av ett schema eller liknande för att hantera konflikten.
48

 Inför bearbetningen bör man alltså ha 

tydliga ramar för arbetet och hur det ska ske, till exempel tidsramar. Ett kontrakt 

medarbetarna emellan skall upprättas som tydligt och konkret innehåller hur 

konflikthanteringen skall bedrivas.
49

 Konfliktbearbetning ska alltid utgå från företagets 

målsättning, regler och kultur.
50

 För att komma fram till en eller flera bra lösningar kan man 

med fördel använda sig av den klassiska metoden brainstorming.
51

 Alla parter samlas och 

kommer på massvis med olika potentiella lösningar. Alla ska ha möjlighet att få ge förslag, 

utan kritik eller invändningar. Det uppmuntras att ha fantasi, att tänka utanför gränser, 

kombinera varandras idéer för att komma fram till bättre förslag osv. ”Allt är tillåtet, inget är 

omöjligt” skriver Brännström (1991) om tanken bakom brainstormingen. Viktigt är dock att 

man skriver ned alla idéer, bra som dåliga.
52

 

Steg 3 Värdera de olika alternativen 

Här går man igenom de förslag som kommit fram under brainstormingen, och ser vilka som är 

lämpliga och genomförbara.
53

 

Steg 4 Vilket hanteringsförslag är bäst? 

I följande steg väljer man det förslag som anses vara bäst för den relevanta situationen och 

som är mest passande för hur konflikten ser ut samt hur gruppen är som helhet.
54

 

Steg 5 Genomförandet av beslutet 

Här genomförs den utvalda metoden för att lösa konflikten.
55

 

Steg 6 Utvärdering av resultatet 

Här görs en evaluering över hur arbetet gick och vilket utfall resultatet gav.
56

 

                                                 
48

 Persson, Håkanson (2003) s.131 
49

 Persson, Håkanson  (2003) s.132 
50

 Persson, Håkanson (2003) s.136 
51

 Brännlund (1991) s.151 
52

 Ibid 
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Hur ska en ledare vara i själva konflikthanteringen? 

Konflikter handlar ofta om en kamp mellan olika individer, grupper eller intressegrupper i 

fråga om makt och inflytande. Det är viktigt att vara opartiskt och empatisk neutral
57

 när man 

hanterar konflikter så att man verkligen når den riktiga källan till konflikten. Ibland kan det 

vara svårt att bortse från människors brister som egentligen kanske inte har med just denna 

situation att göra, men det är vad som krävs.
58

 

En ledare idag ska vara tydlig och konsekvent i sin roll när han/hon ger direktioner, 

instruktioner osv. Det skapar ett lugn på arbetsplatsen och ger en möjlighet till utveckling av 

trygga medarbetare som i sin tur vågar vara tydliga och raka mot sin omgivning och även sin 

ledare. En ärlig kommunikation minskar risken för konflikter och missförstånd. 

En god medicin mot konflikter är alltså en prestigelös och konstruktiv kommunikation.
59

 

  

                                                                                                                                                         
56

 Ibid 
57

 Ahrefelt, Berner (1995) sid.62 
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3 Metod 

I följande avsnitt kommer vi klargöra för hur vi gått tillväga med vår undersökning samt 

redogöra för de metoder som använts och varför vi valt just dem. För att hitta en så passande 

metod som möjligt utgick vi från Jacobsens bok ”Vad, hur och varför?”. 

3.1 Utveckling av problemställning 

För att komma fram till vilket ämne vi ville undersöka hämtade vi inspiration från tidigare 

examensarbeten. Tillsammans kom vi fram till att manligt och kvinnligt ledarskap var något 

som intresserade oss. Då vi insåg att detta var ett alldeles förstort ämne avgränsade vi oss till 

konflikthantering och hur den skiljer sig mellan könen. Eftersom vi läser till butikschefer 

valde vi att fokusera på just butikschefer och inom detaljhandeln, eftersom det kändes mest 

relevant. Att avgränsa rapporten var nödvändigt för att kunna veta hur undersökningen skulle 

utformas.
60

 Det finns mycket litteratur kring ledarskap och konflikthantering, vilket gör att vi 

har en klar problemformulering.
61

 Vi kommer inte att generalisera resultatet utan undersöka 

och beskriva det område vi valt att utreda. 

3.2 Undersökningen 

Det finns flera olika sätt att lägga upp en undersökning och vilket som är mest lämplig beror 

på om problemformuleringen är beskrivande eller förklarande.
62

 Vi har valt en intensiv 

uppläggning. Det innebär att vi vill försöka få fram så många detaljer som möjligt och det 

utifrån få enheter. Det innebär att vår undersökning består av många variabler dock utifrån få 

enheter.
63

  Det ska ge oss en djupare förståelse för ledarskap och konflikthantering.   

När vi valt utformning av vår undersökning var det dags att välja metod för den. Vi valde en 

kvalitativ metod, vilken enligt teorin fokuserar på ord och är relativt öppen och inte bestämt i 

förväg vilken information som ska samlas in.
64

 Den kvalitativa metoden är egentligen mer 

lämplig vid en oklar problemställning, men vi valde ändå den metoden då vårt syfte inte är att 

generalisera mellan könen.
65

  Det finns olika typer av kvalitativa metoder att använda sig av 

när det är dags för insamling av information, vi valde att använda oss av den öppna 

individuella intervjun. Enligt teorin används tillvägagångssättet med fördel då ”få enheter 

                                                 
60

 Jacobsen, D I (2002) s.66 
61

 Jacobsen, D I (2002) s.70. 
62

 Jacobsen D I (2002) s.92 
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 Jacobsen, D I (2002) s.92 
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 Jacobsen, D I (2002) s. 135, 142. 
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skall intervjuas”, ”när man är intresserad av vad individen har att säga” och ”när man är 

intresserad av hur individen tolkar och lägger mening i ett speciellt fenomen”.
66

 Utifrån det 

ser vi att det passar vår intention med arbetet.  

I vårt arbete används en delvis strukturerad intervjuutformning för att inte missa någon viktig 

del. Övergripande frågor utformades utifrån vår teoretiska del i arbetet. Undersökningen 

utfördes sedan med varje enskild butikschef på deras arbetsplats, då det är en naturlig miljö
67

 

för respondenten. En miljö där de känner sig bekväm, det är av stor vikt då valet av plats i 

undersökningen har visats påverka utfallet av intervjun. Om inte respondenten känner att de 

tidigt får en bra kontakt med intervjuaren kan också det påverka resultatet då de kan bli 

ovilliga till att öppna sig.
68

 Vi valde därför att ha ett informerat samtycke,
69

 vilket innebar att 

vi innan intervjun startade gjorde en kort presentation av oss själva och vårt syfte med 

undersökningen, detta för att skapa en mer personlig kontakt med uppgiftslämnaren och 

underlätta för denne öppna sig för oss.  

3.3 Val av enheter 

Hur många enheter man behöver undersöka kan vara svårt att avgöra. Eftersom den 

kvalitativa metoden tar mycket tid i anspråk är det svårt att använda sig av många enheter.
70

 

Vi valde att intervjua sex butikschefer, tre manliga och tre kvinnliga. 

3.4 Analys av material 

När vi hade gjort intervjuerna var det dags att analysera den data vi fått in. Vi gick från det 

som Jacobsen kallar rådata till annoterad.
71

 Vi började då med att renskriva informationen 

(rådata) utefter frågorna för att få en överblick på svaren. Därefter sammanfattades denna till 

annoterad data
72

 genom att ta ut det som hänger ihop med den teori vi valt. Svaren från 

samtliga respondenter sattes till sist ihop i ett empirikapitel. Empiriavsnittet kunde sedan 

jämföras med den teori som tagits upp i tidigare avsnitt i uppsatsen. Detta blev 

analysavsnittet. 
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3.5 Slutsats 

När man gör en undersökning är det av stor vikt att kritiskt bedöma resultatets validitet samt 

reliabilitet.
73

 Validitet har med informationens giltighet att göra medan reliabilitet handlar om 

dess tillförlitlighet. Reliabiliteten avgörs efter hur mycket vi kan lita på resultatet.
74

 För att se 

hur hög validiteten är i uppsatsen kan man göra en kritisk bedömning av urvalet av enheter. 

Har vi intervjuat de rätta enheterna?
75

 I vårt fall anser vi att de butikschefer som intervjuats är 

korrekt utvalda då de vi valt ut, både män och kvinnor är ledare för sina anställda samt har 

hand om konflikthantering i sitt arbete. På så sätt vet vi att våra källor har en relation till det 

fenomen vi vill undersöka. Utifrån den bedömningen är den interna validiteten hög i vår 

undersökning. Något som bör beaktas är den intervjuareffekt som kan uppstå vid 

utfrågningen. Det betyder att våra respondenter kan ha påverkats av oss som intervjuare.
76

 För 

att undvika det utfallet så mycket som möjligt valde vi att föra undersökningen på 

butikschefernas arbetsplatser där de är bekväma, som intervjuare var vi så neutrala som 

möjligt och försökte vårt yttersta att inte påverka våra respondenter. Vi märkte inte av att 

respondenternas svar påverkades av oss i någon högre grad och anser därför att arbetet har en 

hög reliabilitet. 

3.6 Undersökarnas påverkan 

När man gör en sådan här undersökning finns det fler saker än intervjuareffekten som kan 

påverka resultatet. Ett exempel är att man kan ha vissa fördomar kring området innan man går 

ut och gör undersökningen.
77

 Det ämne vi valt är ett ämne som vi tror att det finns en hel del 

åsikter och information kring och som vi vill ta reda på om de stämmer. Att samtliga 

författare till denna uppsats är kvinnor kan ha haft en viss påverkan på resultatet genom att vi 

kanske omedvetet velat framhålla kvinnan som det bättre könet. Det har försökts att undvikas  

när vi skrivit och läst igenom arbetet för att ge en så objektiv bild som möjligt av ämnet. 
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4. Empiri 

I detta kapitel redogör vi för det resultat som grundar sig på våra intervjuer. Vi har valt att 

ge enheterna anonymitet, dock ej företagen vilket har godkänts av de medverkande.  

Syftet med vår undersökning är att utreda vilka eventuella skillnader och likheter det finns i 

mellan kvinnligt och manligt ledarskap samt i hur de hanterar eventuella konflikter på 

arbetsplatsen. Vi har intervjuat sex butikschefer inom olika delar av detaljhandeln, tre manliga 

och tre kvinnliga. Butikerna är Skopunkten, Bokia, Lindex (som hade kvinnliga butikschefer), 

Coop Forum, Axelssons Interiör och Chili (som hade manliga butikschefer). Antalet anställda 

är någorlunda lika men även de butikschefer som har fler anställda har en direktkontakt och 

arbetar tillsammans med dem på golvet. 

4.1 Kvinnliga butikschefer  

Här presenteras resultatet från våra intervjuer med de kvinnliga butikscheferna. 

Ledarskap  

Butikschefen på Skopunkten besvarade frågan om hur hon är som ledare med att redogöra för 

de ledaregenskaper som beskrev henne. Dessa egenskaper var att hon är en väldigt 

passionerad och engagerad ledare som försöker få alla i butiken att arbeta som en grupp. Hon 

såg ingen mening i att ha för mycket regler och struktur, det leder till att medarbetarna tappar 

förmågan till att ta eget initiativ. Istället arbetar hon mer med att pusha och inspirera sina 

anställda att göra bra ifrån sig. Hon såg också sig själv som ambitiös och förklarade att även 

privat gillar hon att ta tag i saker. Bokias butikschef såg sig själv som en väldigt snäll ledare, 

”Jag har svårt att styra och ställa över mina anställda”. Hon ser dem hellre som kollegor där 

de har ett lika stort ansvar för att butiken ska göra bra ifrån sig. Butikschefen på Lindex 

redogjorde för hennes ledarskap som väldigt strukturerat. Hon förespråkar att ha ordning och 

regler i arbetet. Om man använder sig av en rak kommunikation blir det sällan missförstånd, 

var något hon påpekade.  

Alla tre butikschefer jobbar nära sina anställda. De använde sig av utvecklingssamtal där de 

ger feedback på deras arbete samt tar del av personalens feedback för att kunna förbättras. De 

använde sig även mycket av delegering och ansåg att det är viktigt att ha kul och kunna få 

medarbetarna att ta egna initiativ. Butikschefen på Lindex såg sin relation till de anställda som 

professionell och ärlig medan Skopunktens butikschef kände att de hade en bekväm något 

kompisliknande relation men att medarbetarna samtidigt såg henne som chef. Butikschefen på 
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Bokia menade att hon tycker att det är viktigt att man har kul tillsammans. Ingen av 

butikscheferna umgicks med sina medarbetare privat.  

Manligt och kvinnligt ledarskap  

När butikscheferna skulle beskriva manligt ledarskap tyckte de allihop att manliga ledare är 

raka i sin kommunikation. De tyckte också att manliga ledare hade lättare att gå sin egen väg 

och göra sin grej utan att bry sig om vad andra tycker. Två av dem påpekade att de trodde att 

manliga ledare har lätt att ta snabba beslut. Skopunktens butikschef ansåg att män är hårda, 

tydliga och relativt okomplicerade i sitt ledarskap vilket gör dem lättare att förstå. 

Butikschefen på Bokia kopplade manligt ledarskap med dominans och att de inger respekt. 

Hon trodde också att manliga ledare var bra på att ha ordning och reda samt att de ofta vill ha 

kontroll över saker och ting. Enligt den tredje butikschefen så är manliga ledare strukturella 

och ärliga.  

Kvinnligt ledarskap beskriver de som känslosamt och empatiskt. Enligt butikschefen på 

Skopunkten är kvinnliga ledare väldigt engagerade och ödmjuka i sitt ledarskap, hon tror även 

att de har svårt för att beordra. Hon såg även kvinnliga ledare som mer personliga och 

fokuserar på en långsiktig utveckling av sin personal samt företaget. Bokias butikschef 

menade att kvinnor gärna vill förankra sina beslut Ex. Vad tycker ni om det här? Ska vi göra 

så? Hon trodde även att det kvinnliga ledarskapet är mer empatiskt och att de värdesätter en 

god sammanhållning på arbetsplatsen. Lindex butikschef ansåg även hon att kvinnliga ledare 

är engagerade, måna om sina anställda samt att de gärna vill ha en bra relation till sin personal 

och att man arbetar framåt tillsammans.  

Butikschefen på Skopunkten och på Bokia såg sig själva som kvinnliga ledare, utifrån de 

egenskaper som beskrivits. Lindex butikschef såg sig själv som en manlig ledare då hon 

känner att hon kan vara både hård och sträng. Hon tyckte att regler, respekt och principer är 

viktiga.  

Konflikthantering  

Bokias butikschef förklarade att det är viktigt att ta tag i problem med en gång så de inte 

ligger och gror, för då blir de ofta svårare att lösa. För att lösa konflikter sätter hon sig ner 

med bägge parter och fungerar som en medlare som är opartisk. Hon berättar att det är viktigt 

att båda får förklara sin synvinkel på situationen för att de sedan ska kunna säga förlåt och gå 
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vidare. Skopunktens butikschef har ännu inte haft någon större konflikt på sin arbetsplats. 

Men om det skulle uppstå en skulle hon precis som på Bokia prata med den personal som är 

berörd och fungera som en opartisk medlare. Om inte konflikten skulle lösas där skulle hon ta 

kontakt med Skopunktens personalavdelning så att någon utomstående kan hjälpa till. 

Butikschefen på Lindex löser sina konflikter på ett liknande sätt. Hon trycker dock på vikten 

av att vara tydlig och rak. Hon vill få en snabb lösning och är tydlig med hur man ska lösa 

konflikten.  

För att hitta lösningar tycker Skopunktens butikschef att man måste kommunicera. Bokias 

butikschef tycker att det är viktigt att se till bakgrunden av problemet. Lindex butikschef ser 

till både kommunikation och bakgrund. Ingen av butikscheferna använder någon typ av 

schema eller program för att lösa konflikter. Bokias butikschef säger dock att vid större 

konflikter så som vid alkohol och droger tar hon hjälp av sin chef.  

I hanteringen utgår alla tre butikschefer från samma sak, de tar reda på den riktiga orsaken till 

konflikten. För att identifiera konfliktens ursprung pratar de med de som är berörda.  

Egenskaper som är viktiga hos en ledare vid konflikthantering var enligt Skopunktens 

butikschef att inte vara rädd att ta tag i problemet. Likaså att vara kreativ och tänka nytt för att 

hitta bra lösningar. Hon tyckte även att det var viktigt att vara opartisk och inte favorisera. 

Opartisk var något Lindex butikschef också fann var av stor vikt, att kunna ta konfrontationer 

var en annan viktig egenskap enligt henne. Bokias butikschef pratade om hur viktigt det var 

med empati, förmåga att lyssna samt att kunna säga ifrån och vara tydlig.  

4.2 Manliga butikschefer  

Här presenteras resultatet från intervjuerna med de manliga butikscheferna.  

Ledarskap  

Då vi ställde frågan om hur de manliga ledarna skulle beskriva sig själva som ledare svarade 

butikschefen på Axelssons Interiör att hans ledarskap är väldigt konservativt. Så länge som 

det sättet han jobbar på funkar tänker han hålla sig till det, att utveckla personal ser han inte 

som något nödvändigt. Han tycker dock att hans positiva egenskaper är att han är bra på att 

delegera, strukturera, hålla sig till regler och rutiner. Chilis butikschef ser sig som en driven 

och engagerad ledare, för honom är det viktigt att hitta en gräns mellan chef och medarbetare, 

men inte bli en lat och bekväm chef som man i större organisationer kanske blir. Han tycker 

också att han är bra på att ta kritik från anställda, han tycker det är viktigt att de vågar säga 



Examensarbete 2011-06-16  Skövde Högskola 

Butikchefsprogrammet Angelica Rambäck, Maria Madsen Granath & Rebecka Claesson 

 

20 

 

sina åsikter. Butikschefen på Coop Forum såg sig själv som just den coachande ledare han 

beskrivit tidigare, har tycker också att det är viktigt att kunna anpassa sitt ledarskap efter 

situation. Han ser även vikten i att kunna pusha sina medarbetare och ge dem ansvar.  

På Chili arbetar butikschefen nära sina anställda, han använder titeln ”ansvarig” istället för 

”chef”. Han gillar inte trappsteget som finns i mellan chef och medarbetare utan försöker 

sträva efter att vara en jämlike. Han tar med sig det mesta pappersarbete hem för att kunna 

arbeta ute på golvet med sina medarbetare, istället för att sitta på kontoret. På Axelssons 

Interiör däremot arbetar butikschefen mycket med delegering, han ger order om vad som ska 

göras och vem som ska göra det. Hans relation till sina medarbetare är konservativ, under 

arbetstid lämnar man helt det privata livet och är en professionell medarbetare. Coop Forums 

butikschef jobbar inte på golvet så mycket som han kanske önskat, han har dock regelbundna 

samtal med medarbetarna och kollar till dem några gånger om dagen. Företaget har även 

något som kallas MMI (Medarbetarindex) som genomförs varje år. Medarbetarna får anonymt 

svara på ett antal frågor om sin chef och annat som rör arbetet i butik, ”Jag som deras chef 

och ledare fick bra omdömen, jag tror mina medarbetare trivs med mig”.  

Manligt och kvinnligt ledarskap  

Alla tre butikschefer tycker att manliga ledare är raka i sin kommunikation och att de är 

rationella. Coop Forums butikschef tycker att manliga ledare har lättare att fatta beslut, de 

testar sig fram istället för att värdera och tänka igenom. Han tycker också att de har en pondus 

i sitt ledarskap och kan bli dominanta. Han beskriver män som strukturella och organiserade 

och att de använder sig mycket av regler. Butikschefen på Axelssons Interiör ser män som 

mer beordrande och att de är tydliga i vad de menar. Han tycker att manligt ledarskap speglas 

av rangsystem och de inte bryr sig om vad andra tycker. Chilis butikschef tror att manliga 

ledare kan köra över folk utan att mena det genom att säga vad de menar utan krusiduller. Han 

tror även att män är mer spontana i sitt sätt att leda.  

Butikschefen på Coop Forum tycker att kvinnliga ledare har svårt att fatta snabba beslut, de 

vill gärna tänka efter innan de agerar. Kvinnor vill lösa problem åt sina anställda, han menar 

att kvinnor har en mamma roll och vill få med sig alla medarbetare framåt i företaget och även 

höra vad de tycker och tänker. Han ser även att kvinnor har ett större behov av att bli 

accepterade som ledare. Axelssons Interiör tycker att kvinnor är mycket ödmjuka och 

empatiska i sitt ledarskap, de är även många gånger bättre ledare. Han ser dem även som 
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effektiva, flexibla, bra på känslor och förstående. Chilis butikschef tycker att kvinnor väver in 

det dem vill ha sagt. Han tycker även att de ser till varje individ i personalen och de har en 

kompetens att motivera sina anställda till utveckling. De har enligt honom inte heller ett 

behov av att dominera, kontrollera eller reglera ”De är inte så beroende av att känna att de är 

chefer, utan de vill mer ha en god sammanhållning”.  

Butikchefen på Axelssons Interiör ser sig själv som en ledare med manliga ledaregenskaper. 

Han ser sig snarare som rak och rationell än känslosam och förstående. Chilis butikschef 

tycker att han är en blandning, ”Jag lite för snäll, men jag är hellre det än att vara kort och 

hård”. Butikschefen på Coop Forum ser sig också som en blandning, eftersom detaljhandeln 

har väldigt många kvinnliga anställda och han har jobbat med det länge har han lärt sig av 

dem.  

Konflikthantering  

Coop Forums och Chilis butikschefer löser sina konflikter på ett liknande sätt. De tar tag i det 

med en gång, lyssnar på båda sidors version, försöker vara objektiv och kommer 

förhoppningsvis fram till en lösning på problemet. Butikschefen på Axelssons Interiör brukar 

låta sina medarbetare lösa problemet själva. Är det en svårare konflikt tar han reda på vad det 

handlar om och talar sedan om hur det ska lösas. Om problemet helt enkelt inte går att lösa 

försöker han få bort problemet genom att omplacera eller helt enkelt sparka ena parten.  

Ingen av butikscheferna använder sig av någon typ av schema, metod eller program för att 

lösa konflikter. Det första de gör i hanteringen är att tala med de inblandade, Coop Forums 

butikschef vill finna orsaken till varför konflikten uppstått. Det är enligt honom viktigt att 

kunna se till vad som hänt utan att blanda in känslor för då blir et svårt att se klart. Samma sak 

gäller hos Chilis butikschef han vill gärna få fram vad som är problemet i grunden, då är det 

viktigt att vara en objektiv ledare.  

För att hitta lösningar brukar Coop Forums butikschef hela tiden förebygga med hjälp av 

rutiner. Om alla rutiner följs blir det enligt honom knappt några konflikter. Om det trots detta 

uppstår konflikter tycker han det är viktigt att vara tydlig med hur man ska gå till väga för att 

lösa konflikten, alla parter måste godkänna lösningen. När butikschefen på Axelssons Interiör 

ska hitta lösningar väljer han den lösningen som är bäst för både företaget och personalen. 

Sedan ger han tydliga och raka besked om hur det ska lösas. Chilis butikschef däremot tycker 
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det är viktigt att sitta ner tillsammans och diskutera olika lösningar. Enligt honom måste alla 

godta den lösning de tillsammans kommit fram till, annars blir inte konflikten löst.  

Coop Forums butikschef tyckte att egenskaper som rak och ärlig var bra att ha vid 

konflikthantering. Butikschefen på Axelssons Interiör tyckte samma men också att det var 

viktigt med flexibilitet och samarbetsförmåga för att få fram en bra lösning på konflikten. 

Chilis butikschef menade att lyhördhet är en viktig egenskap. Han berättade att han gärna 

lägger sig och erkänner att han har fel, något som han tror är svårt för ledare.  
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5. Analys 
I detta avsnitt kommer resultat från intervjuer utifrån syftet med rapporten att jämföras med 

den teori som valts ut. Det vi vill få svar på är hur respondenternas syn på deras egen och det 

motsatta könets ledarstil stämmer överens med vad teorin framställer. Vidare i 

undersökningen är syftet att se hur de hanterar eventuella konflikter och utreda möjliga 

skillnader och likheter. För att få en mer djupodlad analys har vi först valt att se till likheter 

och skillnader mellan de manliga och kvinnliga butikschefernas ledarskap . Analysen kommer 

att delas in under tre olika rubriker: ”Ledarskap”, ”Manlig och kvinnligt ledarskap” och till 

sist ”Konflikthantering”.  

4.1 Ledarskap 

Då vi med avsikt undersökte hur våra respondenter beskrev sig själva som ledare och vilka 

egenskaper de har för att sedan jämföra dem med teorin, fann vi en del likheter mellan de 

kvinnliga och manliga ledarna. De kvinnliga ledarna på Bokia och Skopunkten samt de 

manliga ledarna på både Coop Forum och Chili beskrev sig själva som engagerade ledare. De 

inspirerar och coachar fram sina anställda och använder sig inte av för mycket regler eller 

struktur. Här kan vi se hur verkligheten återfinns hos Bolman och Deals som förknippar 

ledarskap med förmågan att kunna inspirera samt övertala sin personal hellre än att pressa 

dem.
78

 Teorin förespråkar även engagerade ledare som motiverar sina anställda
79

 vilket vi såg 

hos våra butikschefer. 

Skillnader i det här sammanhanget mellan de manliga och kvinnliga ledarna var egentligen 

obefintliga. Vad som skulle kunna benämnas som skillnader dem emellan var då man såg till 

den kvinnliga butikschefen på Lindex och jämförde med de manliga ledarna på Chili och 

Coop Forum, samt om man jämförde den manliga ledaren på Axelsson Interiör med de 

kvinnliga ledarna på Bokia och Skopunkten. De båda skilde sig från majoriteten av de övriga 

ledarna då de var mer strukturerade, ordningsamma och använde sig gärna av regler och 

rutiner, men faktum är att det i stället ligger till grund för likheter dem emellan. 

Vid undersökningen ställdes även frågan om hur ledarna arbetar med sina anställda, varav 

utfallet blev att majoriteten av dem arbetar med utvecklingssamtal för att förbättra både sin 

personal men även sig själva som ledare. Ledaren på Coop Forum arbetar med ett så kallat 

Medarbetarindex där personalen kan ge sina synpunkter på saker och ting. I det här avseendet 
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kan paralleller dras till hur teorin syftar till att en ledare jobbar långsiktigt och är 

uppmärksam
80

 till hur ledarna vill lyssnar på sin personal för att bli bättre i framtiden. De som 

ej uttalade sig om detta var endast de manliga ledarna på Chili och Axelsson interiör.  

Enligt Andersson och Tengblad så bör ett effektivt ledarskap beröra delegering och 

uppmuntran till eget initiativ hos medarbetarna.
81

 Det speglar sig i samtliga av de kvinnliga 

ledarnas beskrivningar kring deras arbetssätt med just delegering. Av de manliga ledarna 

däremot nämnde endast Axelsson Interiörs ledare delegering, på Chili arbetade den manliga 

ledaren dock mycket tillsammans med sina anställda och gjorde samma arbetsuppgifter som 

dem vilket kan ses som likartat delegering.  

De likheter som finns mellan de manliga och kvinnliga butikscheferna här är bland annat då 

de från båda ”grupper” arbetar långsiktigt
82

 med utvecklingssamtal, samt berördes även 

delegering
83

 från båda sidor om än inte lika stor delaktighet från båda kön. 

4.2 Manligt och kvinnligt ledarskap 

Detta avsnitt har för avsikt att analysera hur synen på manligt och kvinnligt ledarskap hos 

respondenterna stämmer överens med den teori som präglar de olika könen.  

I syfte att jämföra respondenternas syn på kvinnligt ledarskap med teorin fick de under 

intervjun beskriva fenomenet utifrån deras uppfattningar.  

De kvinnliga butikscheferna beskrev kvinnligt ledarskap som ödmjukt, empatiskt, personal 

fokuserat, personligt och engagerat. Vilket var liknande svar som fåtts av de manliga 

respondenterna. De nämnde egenskaper hos kvinnliga ledare som bland annat ödmjukhet, 

empati, flexibilitet och känslosamt. Eagly & Karau har definierat det liknande i teorin dock 

med andra ord, bland annat som hjälpsamma, tillgivna, snälla, sympatiska, samarbetsvilliga 

och sociala.
84

  Enligt Calipers studier
85

 om kvinnligt ledarskap har kvinnliga ledare en mängd 

egenskaper utöver dessa, bland annat att de är självsäkra, stresståliga och flexibla. Bokias 

ledare menade ytterligare att kvinnliga ledare gärna förankrar sina beslut genom att fråga 

personalen om vad de tycker, liknande åsikter hördes även från ledaren på Coop Forum talade 

om svårigheter att ta snabba beslut och att kvinnliga ledare gärna vill höra med alla vad de 
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tycker och tänker om saker. Detta kan kopplas till Calipers studie som menar att kvinnliga 

ledare gärna hör allas synpunkter och fattar därefter ett beslut.
86

  

Alla ledare i intervjun såg kvinnor som individorienterade. De värdesätter relationen till de 

anställda högre än struktur, organisation och regler. Något som även ses i Eagly & Johnsons
87

 

uttalande om kvinnliga ledare som individorienterade samt hur de sätter personalens 

tillfredställelse framför arbetsuppgifterna. 

Detta avsnitt behandlar en analys av hur ledarna beskriver manligt ledarskap med teorin 

kring manligt ledarskap 

Manliga ledare framställs av Eagly & Karau som tävlingsinriktade, hierarkiskt auktoritära, 

självsäkra, aggressiva, ambitiösa, dominerande och kraftfulla.
88

 Dessa egenskaper återgavs 

inte så nämnvärt i de manliga butikschefernas svar. Det som reflekterar manligt ledarskap 

mest enligt de manliga butikscheferna var rak kommunikation, rationalitet, struktur, regler 

och tydlighet. De kvinnliga ledarna ansåg även de att det aktuella ledarskapet präglas av rak 

kommunikation vilket man kan se en koppling till då Eagly & Johnson
89

 förklarar att män har 

en analytisk problemlösning utan känsloinblandning vilket kan vara svaret på varför män är 

rakare i sin kommunikation. De kvinnliga ledarna nämnde ytterligare egenskaper såsom 

dominans, respekt, kontroll, ordningsamhet samt att de är ”hårda” i sitt ledarskap, vilket 

återigen stöds av Eagly & Johnson som i teorin preciserar manligt ledarskap med bland annat 

dominans, kontroll och att de är aggressiva vilket kan likställas en form av ”hårdhet”. 
90

 

För att återkoppla till syftet och se till om respondenternas syn på det manliga och kvinnliga 

ledarskapet stämmer överens med den information som finns kan vi konstatera att 

beskrivningen av det kvinnliga ledarskapet stämde relativt bra överens med teorin. De 

kvinnliga respondenternas redogörelser var i stort sett de samma som de manligas. 

Vad gäller jämförelsen av det manliga ledarskapet så skilde sig respondenternas uppfattning 

en del gentemot teorin. Svaren skilde sig i det här fallet även åt mellan de manliga och 

kvinnliga butikscheferna. 

Vidare fick respondenterna redogöra för hur de skulle beskriva sitt eget ledarskap utefter 

deras syn på manligt och kvinnligt ledarskap.   
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Butikschefen på Axelsson Interiör ansåg sig återspegla det manliga ledarskapet bäst. Han ser 

sig själv som rak och rationell som Eagly & Johnson
91

 beskriver som manliga 

ledarskapsattribut, snarare än känslosam och förstående som i teorin kopplas till kvinnligt 

ledarskap.
92

 Han är även en någorlunda dominant ledare och tycker om att ge order och har en 

konservativ relation till sina medarbetare. Chilis ledare ansåg sig vara en blandning av de 

båda stilarna vilket även ledaren på Coop Forum kände. Precis som Dobbins och Platz 
93

 

tyckte de båda butikscheferna inte att ledarskap är beroende av kön. De såg istället att 

ledarens personlighet är det som är avgörande för ledarskapet. 

De kvinnliga butikscheferna på Bokia samt Skopunkten beskrev sig själva som kvinnliga 

ledare utifrån de egenskaper som berört det kvinnliga ledarskapet ovan. Butikschefen på 

Lindex däremot besatt färre av de kvinnliga egenskaperna. Hennes ledarskap kan i teorin 

beskrivas som ett manligt ledarskap vilket hon själv under intervjun påpekade. Hennes 

ledarskap utmärks av regler och respekt, något som Tannen beskriver som manliga attribut.
94

  

4.3 Konflikthantering 

Följande avsnitt kommer analysera undersökningens enheter och deras sätt att hantera 

konflikter. Finns det likheter eller skillnader mellan de kvinnliga och manliga butikchefernas 

sätt att hantera konflikter utifrån vår teori kring fenomenet. 

Nästan alla butikschefer, kvinnliga och manliga hanterade konflikter på liknande sätt. Den 

mest använda följden av handlingar som brukades av butikscheferna var att ta tag i konflikten 

med en gång, lyssna på båda parter var och en för sig, sätta sig ner med dem och fungera som 

en opartisk medlare, få dem att förklara sin sida av problemet och till sist komma fram till en 

lösning. Den följden av ageringar som råder bland majoriteten av respondenterna kan dras 

som parallell mot den rekommenderade metoden av Tomas Gordon bestående av sex steg.
95

 

Det första steget handlar om att identifiera och definiera konflikten
96

vilket man kan säga att 

butikscheferna gör då de tar tag i problemet och talar med de inblandade. Steg två nämns i 

teorin som hitta möjliga lösningar
97

 vilket även det lyser igenom hos våra ledare då de 

försöker komma fram till en bra lösning på konflikten. Precis som butikscheferna gör 
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förklarar Thomas Gordon att det är viktigt att ta tag i och identifiera konflikten.
98

 Han menar 

också att det är bra att använda någon typ av schema för att inte tappa perspektivet
99

, detta är 

dock något som butikscheferna inte använder sig av varken de manliga eller kvinnliga. 

Butikscheferna menar att konflikter kan se väldigt olika ut och att man inte kan använda sig 

av givna mallar om hur man ska hantera dem. Att vara opartisk i hanteringen stärks även det 

av teorin som menar att det är viktigt att vara objektiv och empatisk neutral
100

  

För att hitta en lösning i en konfliktsituation la de kvinnliga ledarna stor vikt vid just 

kommunikation mellan de inblandade. Ytterligare försökte de också hitta den bakomliggande 

orsaken till varför konflikten uppstått, vilket också rekommenderas av Nilsson och 

Waldemarson.
101

 i teorins första steg av konflikthanteringen. De beskriver att man skulle 

kunna använda sig av två korgar där personalen skriver lappar om vilka känslor de har för 

konflikten samt fakta och information om hur konflikten uppstått på en annan lapp. De delas 

sedan upp och läggs i vardera korg för att underlätta arbetet att finna orsaken.
102

 Någon sådan 

metod används som sagt inte av våra respondenter. Då de kvinnliga ledarna fann att 

kommunikationen var viktig i deras process att finna en lösning kan vi koppla det till det 

andra steget i teorin som menar att man med fördel bör använda sig av brainstorming för att 

komma fram till en lösning.
103

  

De manliga ledarna ansåg även de att man tillsammans kommer fram till en lösning. Utöver 

det nämnde de att man skulle vara tydlig i sina instruktioner över hur man löser konflikten, 

vilket man kan dra paralleller till andra steget i teorin som menar att man bör ha tydliga ramar 

för hur hanteringen ska gå till väga.
104

 De manliga ledarna på Coop och Chili talade även om 

att de ville att alla skulle godkänna lösningen man kommit fram till, vilket även det kan 

urskiljas i det tredje steget i teorin där man menar att ett kontrakt kring bearbetningen bör 

upprättas mellan parterna.
105

 

De egenskaper som de kvinnliga ledarna bedömde som viktiga vid konflikthantering var 

förmåga att ta tag i saker, kreativitet, att kunna lyssna, vara opartisk samt att vara tydlig. I 

teorin kan delar av deras prioriterade egenskaper stärkas, exempelvis menar Brännlund att 
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man för att hitta lösningar bör använda sig av brainstorming vilket kräver kreativitet samt 

lyhördhet för att allas idéer skall höras.
106

 Ytterligare är det enligt Nilsson och Waldemarson 

viktigt att vara tydlig och ärlig i sitt ledarskap, det leder till en lugn arbetsplats och 

medarbetare som vågar vara tydliga och raka. Den typen av kommunikation minskar risken 

för konflikter.
107

   De manliga ledarna nämnde i sin tur egenskaper som ärlighet, flexibilitet, 

samarbetsförmåga och lyhördhet. Även här återfinns stöd i teorin, ärlighet och öppenhet sägs 

enligt Nilsson och Waldemarson
108

 vara viktigt i konflikthantering för att skapa ett lugn 

mellan parterna. De nämner ytterligare i teorin att alla parter i en konfliktsituation får yttra sig 

och berätta sina önskningar och tankar om konflikten
109

 vilket medför vikten av att en ledare 

bör vara lyhörd för att höra allas åsikter. 

Likheter mellan de manliga och kvinnliga ledarnas åsikter var att de fann egenskaper som 

tydlighet, att vara rak samt att lyssna och vara lyhörd viktiga vid konflikthantering. Skillnaden 

var att de kvinnliga utöver det nämnde kreativitet samt vikten av att vara opartisk, medan de 

manliga ledarna utöver de ovanstående talade de om flexibilitet samt ärlighet. 
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5. Slutsats 

I följande avsnitt kommer vi att presentera de slutsatser vi dragit till följd av undersökningen. 

Den primära ambitionen med rapporten var att se till hur manliga och kvinnliga butikchefer 

såg till sitt eget och det motsatta könets ledarskap och jämföra det med teorin, samt har 

uppsatsen som specialisering att undersöka på vilket sätt kvinnliga och manliga ledares 

konflikthantering liknar eller skiljer sig åt. 

Vad som är relevant att nämna innan våra slutsatser presenteras är att de likheter samt 

skillnader som beskrivs, inte alltid ger stöd från 100 % av respondenterna från vardera kön. 

Det viktiga i sammanhanget är att se om fenomenet som undersöks återfinns, eller ej hos båda 

kön. 

Ledarskap 

Första frågeställningen vi besvarar är följande ”Finns det skillnader och likheter mellan män 

respektive kvinnors ledarskap”  

Likheter mellan könens ledarskap var många fler än skillnaderna, 4 av 6 ledare beskrev sig 

med liknande attribut och då var två av dem kvinnor och två män. De övriga två (en man och 

en kvinna) besatt även de liknande attribut, dock matchade de inte med dem andra 

butikscheferna. Det kan fastställas att likheter mellan könen hos respondenternas finns. 

Skillnader mellan könen är nästan obefintliga, däremot fanns det skillnader mellan ledarna av 

samma kön. Det gick inte att generalisera respondenterna genom att säga att män är på ett sätt 

och kvinnor är på ett annat. Istället kunde man se skillnader i ledarskapstyper vilket sträckte 

sig över könen. Skillnader i respondenternas ledarskap berodde snarare på personlighet än på 

kön och så även likheterna. 

Manligt och kvinnligt ledarskap 

Den andra frågeställningen lyder ”Hur väl ledarnas syn på deras eget och det motsatta könets 

ledarskap överens med den teori som definierar dem?” 

Utifrån vår undersökning kan vi dra slutsatsen att våra respondenter har en jämförelsevis klar 

bild över hur det manliga och kvinnliga ledarskapet beskrivs i teorin. Redogörelsen över hur 

en kvinnlig ledare är stämde bra överens mellan respondenterna och teorin. Synen som 

präglade det manliga ledarskapet hos respondenterna stämde däremot sämre överens med 

teorin. De kvinnliga butikscheferna hade dock en uppfattning som var mer lik teorin.  
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Konklusionen härav kan då sägas att det teoretiskt beskrivna kvinnliga ledarskapet kan 

likställas det synsätt som finns bland butikscheferna. Teorin återfinns i praktiken. Det manliga 

ledarskapet var jämförelsevis inte lika väl passande ur respondenternas syn gentemot fakta.  

De manliga ledarna kan kategoriseras både under den kvinnliga och manliga ledarskapteorin. 

Det finns både de män som kan beskrivas som typiskt ”manliga” men även de som kan 

beskrivas som ”kvinnliga” ledare. De ansåg inte att anledningen till att kvinnor och män leder 

olika beror på vilket kön utan att det beror på vilken personlighet ledaren har. Som nämnts 

tidigare beror skillnader i ledarskap bland respondenterna snarare på personlighet än på kön. 

Likaså kunde en kvinnlig respondent beskriva sig som ”kvinnlig” medan en annan beskriver 

sig som ”manlig” enligt ledarskapstyperna. Undersökningen visade även att kvinnliga ledare 

kan stämma överens mycket mer med teorin. Två av de tre kvinnliga butikscheferna beskrev 

sig själva med flera av de ”kvinnliga” egenskaperna, men den tredje skiljde sig åt. Hon hade 

fler ”manliga” egenskaper. Som vi kunde tolka de svar vi fått så fanns det trots detta flera 

likheter mellan könen. Två ledare av vardera kön visade tydliga likheter i sitt sätt att leda. De 

övriga två skiljde sig från mängden. Utifrån det drar vi slutsatsen att kvinnor och män ibland 

kan arbeta på liknande sätt i rollen som ledare. 

Slutsatsen härigenom blir då att de olika könen inte nödvändigtvis behöver följa den 

ledarskapsstil som utmärker just manligt och kvinnligt utefter kön, utan att den ledarskapsstil 

som en ledare har beror mer på den individuella ledaren och dennes egenskaper.  

Konflikthantering 

Den tredje och sista frågeställningen som besvaras är ”Hur hanterar manliga och kvinnliga 

ledare konflikter, likheter och skillnader däremellan?” 

Till en början kan vi konstatera att ingen av enheterna i undersökningen använde sig av någon 

form av program eller schema för att hantera konflikter. Vad som utmärker sig gällande deras 

konflikthantering är dock att nästan alla butikschefers metoder var snarlika. De åtgärder som 

var nästintill genomgående bland butikscheferna var att ta tag i konflikten med en gång, 

lyssna på båda parter var och en för sig, sätta sig ner med dem och fungera som en opartisk 

medlare, få dem att förklara sin sida av problemet och till sist komma fram till en lösning. Det 

som skiljde sig åt var att kvinnorna la stor vikt vid kommunikationen och att komma fram till 

vad som låg bakom konflikten. De manliga respondenterna jobbade med att vara tydliga i sina 
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instruktioner om hur konflikten skulle lösas, men ville gärna komma fram till lösningen 

tillsammans med de inblandade. 

Med utgångspunkt bland våra respondenter finns inga större skillnader mellan manlig och 

kvinnlig konflikthantering. Enda skillnaden var att kvinnor lägger större vikt vid 

kommunikation och lösning. 

Slutligen kan konstateras att sättet att leda till viss del, precis som teorin påstår, skiljer sig 

mellan de olika könen men att det även finns likheter. Vi kan också konstatera att de kvinnliga 

respondenterna stämde mer överens med bilden av kvinnliga ledare än de manliga 

respondenterna stämde överens med teorierna kring manliga ledare. Slutsatsen därigenom blir 

då att de olika könen inte nödvändigtvis behöver följa den ledarskapsstil som utmärker just 

manligt och kvinnligt utefter kön, utan att den ledarskapsstil som en ledare har beror mer på 

den individuella ledaren och dennes egenskaper.  
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6. Vidare forskning 

I fortsatt forskning kan undersökas likheter och skillnader i manligt och kvinnligt ledarskap 

inom andra branscher än den vi valt att undersöka. Det hade varit intressant att undersöka 

exempelvis industribranschen där män oftare är ledare än kvinnor.
110

 Även hade det varit 

intressant och se till omsorgen där män ofta är underrepresenterade.
111

 Detta kan komma att 

ge mer olika resultat. 

Ytterligare aspekter som skulle vara intressanta att undersöka är medarbetarnas relation till 

ledarna och hur de uppfattar ledarskapet. Att intervjua medarbetare kan ge en annan bild av 

ledarens egenskaper, ledaren själv kanske inte tänker på eller uppfattar dessa. 

Skulle man ha möjlighet att göra en mer djupgående undersökning hade det varit intressant att 

granska orsaker kring hur vi män och kvinnor skiljer oss åt. Att se till de biologiska 

förklaringar som finns. Det hade även varit intressant att se till den sociala aspekten, hur 

samhället påverkar oss till att bete oss som män och kvinnor enligt de normer som finns. 

 

 

 

  

                                                 
110

 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Kvinnliga-chefer-per-bransch/ 
111

 Ibid 
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8. Bilagor 
 

8.1 Reflektion 

 

Angelica Rambäck 

Detta är första gången jag skrivit en större uppsatts och det har varit väldigt tryggt att skriva 

tillsammans i en grupp. Som grupp har vi fått fler synvinklar på samma problem och vi har 

kunnat bolla tankar mellan varandra för att få ut det bästa resultatet. Alla tidigare kunskaper 

kring rapportskrivning som jag fått under tiden på Butikschefs programmet har verkligen 

hjälpt mig med författandet av examens arbetet. Genom denna uppsatts har jag fått massor 

med nya kunskaper kring manligt och kvinnligt ledarskap men också kring själva rapport 

skrivandet. Jag har även fått en större förståelse kring ledarskap, intervjuer och hur man 

lägger upp ett arbete av denna storlek.  

I gruppen kom vi på ganska snabbt om vad vi ville skriva om och jag tycker att upplägget 

med att få välja vem man vill skriva med och om vad, har varit givande. Att vi valde kvinnligt 

och manligt ledarskap var för mig ett bra val. Det var ett ämne jag hade ganska bred 

grundkunskap om och vi hade redan diskuterat genus ledarskap i tidigare kurser. Det var ett 

ämne som det gjorts många studier kring och det var ett ämne som var intressant för oss som 

kvinnliga butikschefs studenter.   

Jag har fått mycket större kunskaper om metoddelen i en uppsatts, innan hade jag knappt 

någon kunskap alls. Vi arbetade inte med metoddelen på samma sätt i NIP arbetena. Nu 

förstår jag hur viktig den är, det är en kunskap som jag kommer ta med mig här ifrån till 

arbeten i framtiden. 

Något som har varit dåligt med examensarbetet är att vi läser på distans. Det har varit svårt att 

få ihop grupp möten när vi alla bor på så skilda ställen. Rebecka flyttade upp till Luleå 

halvvägs in i terminen, detta ledde det till att vi fick dela in arbetet. Det var i alla fall tur att vi 

hade kvar Rebecka i Göteborgs trakten till kapitel 1 eftersom det krävde relativt mycket 

träffar. Teorin var något som vi också delade upp. Eftersom vi hade tre olika teori delar: 

Ledarskap, Manligt/Kvinnligt ledarskap och Konflikthantering så valde vi att skriva var sin 

del. Då Rebecka inte kunde närvara vid intervjuerna var det jag och Maria som genomförde 

dem och senare skrev empirin och analysen. Rebecka fick istället fokusera på andra delar av 
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arbetet, bland annat inledning, slutsatts och sammanfattning. Att alla i gruppen har kunnat ta 

ansvar har verkligen hjälpt till då distans arbete annars kan vara ganska svårt. 

Att läsa på distans har samtidigt varit något vi tagit lärdom av då det blivit en utmaning att få 

ihop arbetet på distans. Jag har lärt mig att det är oerhört viktigt att vara tydlig med vad man 

menar, så det inte blir några missförstånd. Detta är även något jag lärt mig utifrån teorin, alla 

uppfattar inte saker likadant. Ibland har Office live strulat till det, speciellt när någon varit 

inne och redigerat i arbetet så har man redigerat i fel version eller så har två redigerat 

samtidigt vilket ledde till att vi hela tiden skickade sms till varandra när vi var inne och 

redigerade och skrev nytt datum på arbetet varje gång man gjorde ändringar.  

Att hitta vetenskapliga artiklar trodde jag skulle bli en enkel match. Men när jag och Maria 

var på Universitets biblioteket förstod jag verkligen varför bibliotekarier har en 

högskoleutbildning. Det finns så oerhört många databaser med artiklar att leta i att det utan 

guidning från bibliotekarien blev som att leta efter en nål i en höstack. Efter många sökningar 

känner jag mig nu mycket säkrare ibland vetenskapliga artiklar och även sökningar bland 

andra källor. 

Nu i efter hand finns det alltid saker som kunde förbättras vare sig det handlar om 

omformulerade intervjufrågor till rubriker. Men det är sådant man plockar upp och tar lärdom 

av och använder sig av när ett tillfälle kommer upp nästa gång. Från börja trodde jag att 

arbetet skulle bli kaos eftersom ingen av oss hade någon förkunskap till B-uppsatts. Jag har 

utvecklats något enormt som student och vi har i gruppen kompletterat varandra för att få 

fram ett så bra resultat som möjligt. Detta arbete har varit mycket givande och även om jag 

inte väljer att fortsätta med studier eller inte så kommer jag har användning av det jag lärt mig 

ute på arbetsplatser. 

 

Rebecka Claesson 

Innan jag började på butikschefsprogrammet hade jag ingen direkt erfarenhet av att skriva 

rapporter. Men under studietiden har vi hunnit med att skriva många som steg för steg har lärt 

mig hur en bra rapport ska se ut. Alla NIP-rapporter har varit till stor hjälp, men eftersom 

examensarbetet är lite annorlunda har det varit en stor utmaning. Tidigare har vi skrivit en 

metoddel som en del av en inledning och inte alls på det sättet som vi gjort i den här 

uppsatsen. Jag har inte tidigare vetat hur viktigt det är att ha god kunskap i den metoden man 
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väljer till en undersökning och hur mycket det kan påverka resultatet om man inte har den 

kunskapen. Därför var föreläsningarna och tentan kring metoden mycket lärorik och värdefull. 

Valet av ämne för uppsatsen föll på manligt och kvinnligt ledarskap då det intresserar oss alla. 

Mycket för att så många har en bild av hur kvinnor och män är som ledare. Därför tyckte vi 

att det var intressant att se hur verkligheten kan se ut. Eftersom det är mycket brett ämne var 

det nödvändigt att avgränsa och då det är mycket viktigt för en ledare att kunna hantera 

konflikter på ett bra sätt valde vi konflikthantering som avgränsning för den kunskapen kan vi 

ha stor nytta av i vår framtida yrkesutövning. 

Det var lätt att hitta källor till teoriavsnittet, det svåra var att välja ut det som var mest relevant 

för vår uppsats. Därför har teorikapitlet varit lite svårt att utforma och vi har fått bearbeta det 

mycket. Men det har lärt mig mycket om de olika manligt och kvinnligt ledarskap, ledarskap i 

allmänhet samt konflikthantering och som jag känner att jag kommer att ha nytta av i 

framtiden. 

Ganska snart efter att arbetet hade påbörjats förstod man hur viktigt det var att lägga upp en 

plan för arbetet för att ha koll på vad som ska göras när för att hinna med allting. 

Som tidigare nämnts har arbetet varit en utmaning och vi har stött på flera svårigheter. Dels 

var det väldigt svårt att hitta butikschefer som hade tid och lust att ställa upp på intervju. 

För min del hade jag till att börja med problem med motivationen. Det ledde till att jag 

flyttade till Luleå. Detta försvårade lite för gruppen, men har gjort det lättare för mig att få 

motivation till mina studier. Maria och Angelica har varit väldigt förstående när jag talat om 

hur jag mått och för mitt beslut att flytta, vilket har varit en förutsättning för att arbetet skulle 

fungera. Vi har på grund av flytten fått göra vissa uppdelningar av arbetet med uppsatsen. Jag 

kunde tyvärr inte medverka vid intervjutillfällena, vilket gjorde att Angelica och Maria fått 

göra dessa och sedan sammanställa empiri och analys kapitlen. Jag har då fått jobba mer med 

andra delar av uppsatsen. 

Trots distansen tycker jag att arbetet har fungerat bra. Den har gjort att vi har lärt oss hur 

viktigt det är att kommunicera och vara tydlig i sin kommunikation för att missförstånd inte 

ska uppstå. Efter vi lärt oss att kommunicera på ett bra sätt har gruppen fungerat mycket bra. 

Vi har kunnat prata med varandra, kunnat säga vad vi tycker och vi har kommit överens på ett 

bra sätt. 
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Jag inser att det finns saker som jag kanske kunde gjort annorlunda för att kunna prestera 

bättre. Vissa saker kunde kanske tänkt igenom mer så jag sluppit att till viss del göra om det. 

Avslutningsvis kan jag konstatera att jag har lärt mig mycket under arbetets gång. Dels kring 

hur man utför grupparbete på ett bra sätt. Dels har ämnet vi valt gett mycket kunskap som är 

bra att ha som butikschef, men som man också kan ha nytta av om man skulle välja något 

annat yrke. 

 

Maria Madsen Granath 

För att börja denna reflektion av min lärandeprocess under arbetets gång kan jag berätta att 

detta har varit min första riktigt stora uppsats. Det har varit motgångar och jobbigt i många 

avseenden men det har samtidigt gett mig många viktiga kunskaper kring allt från bland annat 

upplägget vid en större undersökning till att förstå vikten av att kunna samarbeta i grupp.  

När ämnesområdet valdes kom vi gemensamt relativt snabbt överens om att vi ville skriva om 

manligt och kvinnligt ledarskap. Det var ett ämne som för oss var intressant, och vi ville veta 

mer. Då det är ett stort tema att undersöka valde vi ytterligare att se till hur de olika könen 

hanterar konflikter. Inriktningen valdes även den enbart av intresse. För mig var mina 

kunskaper kring ämnet inte särskilt övergripande, då vi inte läst specifikt om manligt och 

kvinnligt ledarskap eller konflikthantering. Mina kunskaper och min förståelse har 

underuppsatsen gång byggts på successivt. Genom vår sökning efter relevant och användbar 

teori att basera uppsatsen på och genom våra intervjuer har jag lärt mig mycket. Jag har 

exempelvis lärt mig att kvinnor som innehar en ledarposition inte nödvändigtvis behöver 

kategoriseras som en kvinnlig ledare enligt teoretisk information. En kvinnlig ledare i 

praktiken kan mycket väl stämma överens med hur en manlig ledare beskrivs i teorin. Det 

handlar alltså om olika ledarskapsstilar och vilken man har beror helt på personlighet och inte 

vilket kön man har.  

Det har emellanåt varit svårt att avgöra vilken information som är bra eller dålig då jag som 

tidigare nämnt inte har någon större erfarenhet av stora rapporter. I arbetet får man inga 

vägledningar eller råd kring var eller vad man skall leta efter, vilket till en början var svårt. 

Det finns så mycket information, men här fick vi en del hjälp av metod undervisningen som 

gav exempel på hur man söker information genom exempelvis kedjesökning. Det underlättade 

en del och kommer att vara till hjälp även i framtiden vid andra arbeten. Mina 
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metodkunskaper innan vi började var tyvärr inte heller de särskilt utvecklade, vilket jag 

förstod när vi insåg vikten av att göra en undersökning på rätt sätt. Allt man gör hänger ihop 

och påverkar varandra i slutändan, därför är det väldigt viktigt att man är medveten om hur 

alla val man gör påverkar resultatet. För att ge ett exempel kan jag berätta om när vi skulle 

utforma vår problemformulering. Från början trodde jag bara att det var att skriva en fråga, 

som i vårt fall är ” Finns det skillnader och likheter mellan män respektive kvinnors ledarskap 

och hur väl stämmer deras ledarstilar överens med den teori som definierar manligt samt 

kvinnligt ledarskap? Hur hanterar manliga och kvinnliga ledare konflikter, likheter och 

skillnader däremellan?”. Den frågan man väljer påverkar faktiskt i sin tur vilken 

undersökningsmetod man senare ska välja. I vårt fall valde vi en beskrivande 

problemformulering där vi inte hade för avsikt att förklara varför det finns skillnader eller 

likheter mellan manliga och kvinnliga ledare utan istället beskriva om det gör det. Det 

medförde i sin tur att det enligt vår metod teori passar sig bäst att utföra arbetet enligt en viss 

modell. Det har lärt mig mycket och kommer definitivt att vara till användning i framtiden.  

Vad gäller vår arbetsfördelning i gruppen valde vi att dela upp de teoretiska områdena mellan 

oss. Jag skrev om konflikthantering, Angelica skrev om manligt och kvinnligt ledarkap och 

Rebecka skrev om ledarskap. Till en början skrev vi inledning och bakgrund tillsammans men 

då vi kände att det inte var bra i förhållande till vad vi ville få ut av arbetet gjordes den om. I 

april flyttade Rebecka till Luleå vilket gjorde att hon inte kunde delta på intervjuerna. Då 

valde vi att fördela det så att hon gjorde om inledning och bakgrund samt att hon skulle 

koncentrera sig på de mindre delarna av arbetet och till sist göra slutsatsen. Jag och Angelica 

genomförde intervjuerna och gjorde empirin samt analysen tillsammans. Allt som allt har vi 

ändå tillslut jobbat tillsammans och hjälpts åt med varandras delar för att få ihop en helhet i 

arbetet. Trots flytten har allt gått bra. Det har varit lite krångligt med kommunikationen 

emellanåt eftersom vi alla bor ganska spritt. Det har gjort att jag verkligen har insett vikten av 

att kunna kommunicera på ett tydligt och förståeligt sätt. Det är viktigt när man samarbetar 

och speciellt när man arbetar ihop på distans. Det gäller att kunna nå fram med det man vill 

säga och sedan få bekräftelse på att man blivit förstådd, det annars kan det lätt bli 

missförstånd och det kostar både tid och ork.  

Att göra ett arbete om något man själv är intresserad utav är nog det bästa och mest effektiva 

sätt att lära sig något. Då blir man mer motiverad och tycker att det faktiskt är kul att 

undersöka saker. Min färdighetsutveckling under arbetets gång har varit omfattande. Jag har 
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lärt mig att planera och vara mer strukturerad i mitt arbetssätt. Det är svårt att göra ett stort 

arbete utan att ha en plan på hur man ska göra. Jag har lärt mig att samarbeta på ett bra sätt 

vilket jag tidigare har varit lite sämre på då jag gärna arbetar själv för att kunna ha kontroll på 

allt. Det har också varit bra att se till hur alla tre arbetar, för på så sätt har vi kunnat 

komplettera varandra. Jag är bra på att hålla koll på vad som ska göras medan de andra 

tjejerna har varit bra på andra saker, vi har lärt oss att arbeta med det vi är bra på. Vikten av 

att lyssna och kommunicera har aldrig i ett lärande projekt varit så viktigt och det har jag lärt 

mig under arbetets gång att beakta. Slutsatsen av denna process är att det har varit krävande, 

jobbigt men ändå roligt, intressant och väldigt givande.  
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9.2 Intervju frågor 
 

Ledarskap 

 Vilka egenskaper har du som ledare? 

 Hur jobbar du med dina anställda?  

 Hur är din relation till dina anställda?   

Manligt och kvinnligt ledarskap 

 Hur skulle du beskriva ett kvinnligt ledarskap? 

 Hur skulle du beskriva ett manligt ledarskap? 

 Hur ser du dig själv? Manlig ledare eller kvinnlig ledare? 

Konflikthantering 

 Hur går du tillväga för att lösa konflikter? 

 Vad är det första du gör i hanteringen? 

 Vad gör du för att identifiera konfliktens ursprung? 

 Hur gör du för att hitta lösningar på konflikten? 

 Använder ni någon form av metod, schema eller program? 

 Vilka egenskaper som ledare tror du är viktigast när det handlar om konflikthantering? 

 


