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Abstract 

Authors: Mikael Davidsson, Maria Hovold and Mimmi Ysner Harrisson. 

Supervisor: Kjell Arvidsson (Linneaus University, School of Business and Economics). 

Examiner: Mikael Lundgren (Linneaus University, School of Business and Economics). 

Institution: Linneaus University, School of Business and Economics. 

Course: Buisness Administration – Organization including theses, 30 credits 

Keywords: female leadership style; male leadership style, gender stereotypes.  

Title: ”Kvannligt ledarskap” – A study of female and male leadership as a socially construct-

ed phenomenon. 

Background: Today, there are more CEOs in Sweden named Johan than there are CEOs who 

are women. One of the greatest obstacles for women in order to become managers and CEOs 

may be that of the traditional female gender role in society. It is suggested that females have 

other qualities sometimes, which are not pursued in the management role. What happens 

when leadership styles are divided into female and male? Does this division enhance the ex-

isting gender roles?  

Purpose: The purpose with this study is to contribute to the understanding of what we today 

call female and male leadership and see which consequences this division leads to, in particu-

lar for leaders and in general the impact on leadership.   

Methodology: To be able to answer the purpose of this study, a survey research has been 

conducted where we have studied attitudes of respondents from three different companies. In 

this study, we used both a deductive and qualitative approach by doing nine qualitative inter-

views. 

Conclusion: In this study, we have seen how female and male leadership is described in theo-

ries and from the perspectives of the respondents to this study. The picture which depicted 

both female and male leaders was strongly connected to gender stereotypes. In it we see that it 

emphasises a distinction between female and male leadership styles.  This may also lead to 

negative consequences for leaders and leadership, as it is through this distinction which only 

strengthens the prejudices of women as compared to men as leaders.   
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1. Inledning 
Avsikten med detta kapitel är att ge en inblick i vad uppsatsen kommer att handla om. Det 

som presenteras i detta inledande kapitel är ett resonemang om varför vi tycker att kvinnligt 

och manligt ledarskap är viktigt att studera. Detta presenteras först genom en bakgrund och 

problemformulering som leder fram till syftet med studien.   

1.1 Bakgrund 

Idag finns det fler VD:ar i Sverige som heter Johan, än vad det finns VD:ar som är kvinnor 

(viharraknatpadethar.se). Detta är ganska beskrivande för vad vi lever i för samhälle idag och 

vilken könsmaktsordning som är rådande. Hur ser det ut idag i Sverige då, angående kvinnliga 

och manliga ledare? Kvinnor och män ska ha lika stor makt att forma samhället och sina egna 

liv. Detta står beskrivet i de övergripande jämställdhetspolitiska mål som riksdagen antog år 

2006 (scb.se). Det är en förutsättning att makt och inflytande är jämt fördelat mellan kvinnor 

och män, då de ska ha en möjlighet att forma villkoren för beslutsfattandet och påverka sam-

hällsutvecklingen. Detta menar även Ingvald (2000) då hon säger att halva befolkningen be-

står av kvinnor och det är av största vikt att hela befolkningen har tillgång till resurser och 

makt. Trots detta konstaterar statistiska centralbyrån att det råder en manlig dominans i 

svenska börsföretag.  År 2011 var hela 97 % av styrelseordförandena män och endast 3 % var 

kvinnor. Könsfördelningen var densamma för verkställande direktörer. I relation till antalet 

styrelseledamöterna var den manliga dominansen inte lika påtaglig, 24 % av platserna utgjor-

des av kvinnor och 76 % utgjordes av män (scb.se). 

 

Ovanstående siffror visar att män är överrepresenterade som chefer i Sverige men siffrorna 

säger ingenting om varför det ser ut som det gör. Blomquist och Röding (2010) ställer sig 

frågan varför kvinnor är underrepresenterade som chefer. Vad är det egentligen som hindrar 

kvinnor att nå toppositioner? En av förklaringarna till varför inte fler kvinnor är chefer är för 

att män tenderar att, exempelvis i samband med rekrytering, välja män framför kvinnor. Detta 

kan vara för att män känner sig bekvämare att arbeta med män och för att mångfald ibland har 

upplevts som komplext (ibid.). Ingvald (2000) menar även hon att det finns olika hinder för 

kvinnor att göra chefskarriär, ett hinder är den traditionella kvinnliga könsrollen. De kvinnor 

som lyckats nå chefspositioner är de som anpassat sig till de manliga normer som råder. Det 

är alltså fortfarande de manliga normerna som avgör vilka kvinnor som senare kan komma att 
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bli chefer. Detta trots att forskning har visat att ett kvinnligt sätt att leda i större utsträckning 

leder till förnyelse av organisationer och dess arbetsliv.  

 

Det kvinnliga sättet att leda på anses vara inriktat på samförståelse i större utsträckning än 

mäns sätt att leda på, som ofta förknippas med egna beslut och som av många anses vara en 

föråldrad metod (Eagly & Carli, 2003). Blomquist och Röding (2010) menar samtidigt att det 

har skett en ökning av kvinnliga chefer och de tar upp flera olika scenarier som har diskuterats 

som orsaken till det. Det kan bero på att många kvinnor har startat ett eget företag där de är 

både VD och styrelseledamot i sitt enmannaföretag. En annan anledning kan vara att antalet 

chefspositioner generellt har ökat eller så beror det på att kvinnor faktiskt har blivit chefer i 

större utsträckning än förr. Andelen kvinnor och män i chefspositioner säger dock ingenting 

angående hur dessa chefer utövar sitt ledarskap.  

 

Ledarskap är ett omdiskuterat ämne och det finns många olika former av ledarskapsstilar. 

Först och främst är det viktigt att skilja på ledarskap och chefskap menar Jackson och Parry 

(2011). En chef kan en person vara för att denne har en chefsposition på ett företag exempel-

vis, men det behöver inte innebära att personen i fråga är en ledare. En ledare blir en person 

av att denne har följare. Ledarskap handlar om att handla, en process och bygger på att leda-

ren utnyttjar personlig makt, till skillnad från chefen som har en position i hierarkin och på så 

sätt utnyttjar positionsmakt (Jackson & Parry, 2011). Vi kommer i denna uppsats att begränsa 

oss till att undersöka tre olika chefers ledarskapsstilar. De ledarskapsstilar som vi främst är 

intresserade av att studera är de som kallas kvinnlig respektive manlig ledarskapsstil. Här är 

det viktigt att skilja mellan att vara kvinna eller man och att utöva en kvinnlig eller manlig 

ledarskapsstil. Vi anser att det vi kallar kvinnligt och manligt är socialt konstruerat (genus) till 

skillnad från vårt kön, att vara kvinna eller man. Därför är det viktigt att tydliggöra att alla 

män som är chefer inte utövar en typisk manlig ledarskapsstil och alla kvinnor som är chefer 

inte utövar en typisk kvinnlig ledarskapsstil.  

1.2 Problemställning 

Eduards (2002) visar att vi i Sverige växer upp med påståendet att kvinnor och män är olika 

och detta påverkar vilken syn vi har på kvinnligt och manligt beteende. Detta menar även 

Thylefors (1991) som säger att det finns vanligt förekommande föreställningar om att kvinnor 

och män fungerar olika.  Eduards (2002) menar att feminismen har ägnat sig att lyfta fram 
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skillnader mellan kvinnor och män, detta för att synliggöra att det finns en könsmaktsordning 

som går ut på att män har mer makt och bättre villkor än kvinnor. Ganér (1994) menar samti-

digt att de föreställningar som finns om att män skulle vara överlägsna kvinnor är mycket re-

ducerad idag, men föreställningen har inte försvunnit helt.  Många män tjänar exempelvis mer 

än vad kvinnor gör på samma positioner, även om inte folk talar öppet om det.  

 

Alvesson och Billing (2009) visar på vikten vid genusforskning inom organisationer. Genom 

att arbeta emot könsdiskriminering kan organisationer utnyttja mångfalden hos kvinnor och 

män. Det är oklokt att organisationer begränsar sig till att enbart ha män eller kvinnor som 

medarbetare eller chefer enbart för att sociala strukturer i samhället påstår att vissa kön läm-

par sig bättre till vissa jobb. Detta poängterar även Ganér (1991) som menar att om en individ 

eller organisation skulle identifiera sig med antingen enbart det kvinnliga eller manliga ham-

nar personen eller organisationen i obalans.  Alvesson och Billing (2009) menar därför att 

genom att stå emot dessa föreställningar kan arbetskraften utnyttjas till fullo vad gäller kvali-

fikationer och begåvning.  

 

Eduards (2002) ser ett problem i att lyfta fram skillnader mellan kvinnor och män då detta kan 

befästa stereotypiska idéer som finns kring kvinnor och män. Diskursen om kvinnlig och 

manlig ledarskapsstil skulle också kunna befästa stereotypiska idéer om hur kvinnor och män 

i chefspositioner leder. Denna diskurs skulle kunna få kvinnor och män i ledande positioner 

att känna sig tvungna att utföra sitt ledarskap på visst sätt, vilket är långt ifrån en självklarhet. 

Detta påstår även Due och Billing (2006) som säger att många kvinnor känner sig tvingade att 

leda sina anställda på ett särskilt vis just för att de är kvinnor. Dessa chefer menade samtidigt 

att sättet som de förväntades att leda på inte alltid stämde överrens med hur de var som perso-

ner eller hur de hade velat leda. Ganér (1994) menar dock att den roll som könet spelar har 

olika betydelse i samband med olika företagskulturer. Exempelvis har kvinnor och män olika 

förväntningar som de ska leva upp till och bete sig efter inom vård och industri. Men samti-

digt har det under de senaste 60-70 åren skett en radikal utveckling i vår kultur mot mer flex-

ibla könsroller (ibid). Det finns många män som utövar en kvinnlig ledarskapsstil och många 

kvinnor som utövar en manlig ledarskapsstil (Eduards, 2002; Ganér, 1994).  
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1.3 Problemformulering 

- Vad innebär kvinnlig respektive manlig ledarskapsstil? 

- Varför görs denna distinktion och vad leder det till för konsekvenser för ledare och  

ledarskapet? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att bidra till förståelsen av det vi idag kallar för kvinnlig respek-

tive manlig ledarskapsstil och se vad denna uppdelning leder till för konsekvenser för ledare 

och ledarskapet.  

 

Avstamp från inledningen 

Vi har nu beskrivit vårt syfte och våra frågeställningar som vi vill undersöka i denna studie. 

För att göra det kommer vi börja med att beskriva de teorier som ligger till grund för denna 

studie. 
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2. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel redogör vi för den teoretiska referensram som studien är uppbyggd kring. Vi 

börjar med att kortfattat redogöra för allmänna teorier om ledarskap för att sedan beskriva 

teorier kring kvinnligt och manligt ledarskap. Dessa teorier kommer sedan att ligga till grund 

när vi gör vår tolkning och slutsats om hur utvalda chefer, ledare och medarbetare ser på 

ledarskap. 

2.1 Ledarskap och chefskap 

Ledarskap är ett omdiskuterat ämne och det finns många olika former av ledarskapsstilar. 

Först och främst är det viktigt att skilja på ledarskap och chefskap menar Jackson och Parry 

(2011). En chef kan en person vara för att denne har en chefsposition på ett företag, men det 

behöver inte innebära att personen i fråga är en ledare. En ledare blir en person av att denne 

har följare. Därför finns ofta informella ledare; ett företag kan ha en chef men det kan vara en 

vanlig anställd som de andra anställda hellre lyssnar på och agerar efter. Den informella leda-

ren har inte positionen som chef men leder ändå. Ledarskap handlar om att handla, en process 

och bygger på att ledaren utnyttjar personlig makt, till skillnad från chefen som har en posi-

tion i hierarkin och på så sätt utnyttjar positionsmakt (Jackson & Parry, 2011). Även Blom-

quist och Röding (2010) menar att ledarskap handlar om att utöva makt, både över anställda 

och över verksamheten. De visar också att ledarskap handlar om relationen mellan ledare och 

ledda och att ledare ska påverka eller inspirera de personer de leder. Oavsett om det talas om 

inspiration eller påverkan så är det makt som ledaren utövar. De engelska begreppen leader-

ship och management översätts ibland till svenskans ledarskap och chefskap. Kottler (1990) 

menar att management syftar till att skapa struktur, förutsägbarhet och ordning genom plane-

ring, budgetering, kontroll och problemlösning. Ledarskap däremot syftar till att skapa för-

ändring och förändringsprocesser genom att visa en framtidsvision och skapa strategier för att 

nå denna vision. Ledarskap handlar även om att motivera och inspirera medarbetare och att få 

dem att arbeta i samma riktning (ibid).  

 

För att få en större insikt i skillnaden mellan att utöva ledarskap och besitta en chefsposition 

lyfter Ahltorp (1998) fram att den nyanställda chefen inte per automation blir ledare för sin 

personal. Personalen kan ha accepterat chefen i dennes nya roll och anpassar sig därefter, men 
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den nya chefen kanske inte direkt har den nivå av legitimitet som krävs för att vara ledare för 

personalen. Den process som skapar ledarskap är informell och kommer underifrån från de 

som är avsedda att ledas i form av osynliga kontrakt som gror mellan följarna och ledaren. 

Ledarskapet tenderar därför att vara mer av en relation än en position och legitimiteten som 

kännetecknar en ledare kommer ifrån de ledda. Med detta resonemang framgår det att det kan 

existera chefer som inte är ledare då de inte innehar den legitimitet som fordras för att vara 

ledare för sina medarbetare (Alhtorp, 1998). Vidare skriver författaren om chefers rollmedve-

tenhet angående de olika roller de har som chef och som privatperson. De egna förväntningar-

na och kraven chefen har på sig både individuellt och från de högre cheferna framkallar diver-

se informella roller, likaså de underställdas blick på de olika roller chefen har. För att hantera 

dessa olika roller samt dess skilda utvecklingar krävs en tydlig rollmedvetenhet (Alhtorp, 

1998). Denna diskussion kring ledare och chefer leder oss in på diskussionen kring olika le-

darskapssilar. Vi har valt ut ett antal olika stilar som vi nedan kommer nämna. Detta är ett inte 

representativt urval för alla ledarskapsstilar, eftersom detta avsnitt då hade blivit alltför omfat-

tande, men dessa stilar anser vi vara intressanta att diskutera för att få mer förståelse för denna 

studies frågeställning. 

2.2 Ledarskapsstilar 

Blomquist och Röding (2010) menar att situationsanpassad ledarskapsstil bygger på att olika 

situationer kräver olika typer av ledarskap eller olika mått av styrning och stöttning från leda-

rens sida. Det kan vara nyanställda personer som behöver mer styrning och medarbetare med 

lång erfarenhet kan behöva mindre styrning. En annan situation är att medarbetare med lång 

erfarenhet ställs inför en ny situation och behöver därför mer styrning och stöttning än vanligt.  

 

Blomquist och Röding (2010) beskriver att en uppgiftsorienterad ledare främst fokuserar på 

produktionen för att nå målet med en uppgift ledaren ställts inför. En personinriktad ledare är 

istället mer inriktad på medarbetarna i organisationen och skapar resultat genom att se till att 

medarbetarna har det bra. Dock kräver de flesta situationer att ledaren är både uppgiftsoriente-

rad och personorienterad men ofta tenderar en ledare att ha större fokus på en av delarna.  

 

Goleman (2000) beskriver sex olika ledarskapsstilar. Dessa är tvingande, förebildande, demo-

kratisk, samförstående, auktoritativ/visionär, och coachande. Även Goleman poängterar att 

ledare använder sig av flera olika stilar, framgångsrika ledare använder sig oftast av alla dessa 
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stilar under en veckas tid. En ledare behöver minst använda sig av fyra av dessa stilar för att 

kunna skapa ett bra arbetsklimat för sina medarbetare.  

 

Den tvingande stilen innebär i princip att det ledaren säger är det som medarbetaren ska göra. 

Denna stil är kontrollerande och kräver omedelbar lydnad och ledaren måste hela tiden över-

vaka sina medarbetare. Denna ledarskapsstil kan minska osäkerhet och ge trygghet och är 

därför bra att använda i krissituationer. Stilen fungerar dock inte bra om medarbetarna har 

mycket kunskap och är självständiga eftersom denna stil då kan driva bort medarbetarna (Go-

leman, 2000).  

 

En ledare som använder sig av en förebildande ledarskapsstil sätter höga krav på prestation, 

både på sig själv och sina medarbetare. Denne ledare förväntar sig att alla ska klara av att hål-

la ett högt tempo och i princip klara sig själva utan att bli ledda. Därför fungerar denna stil 

bäst då medarbetarna har en hög kunskap och redan är motiverade till att utvecklas (Goleman, 

2000). 

 

Den demokratiska ledarskapsstilen innebär att medarbetarna får vara med och bestämma och 

fatta beslut. Mål och resultat bestäms ofta tillsammans och därför har medarbetarna ett stort 

inflytande över sin arbetssituation. Om medarbetarna är motiverade och kompetenta så funge-

rar denna stil bra, däremot är den svårare att använda sig av om fallet med medarbetarna är 

tvärtom. Det finns dock en risk att det blir mer diskussioner än beslut och därför är denna stil 

svårt att använda i krissituationer (Goleman, 2000). 

 

Den samförstående stilen innebär att ledaren skapar känslomässiga band till sina medarbetare 

och arbetar därför mer med medarbetarna än med uppgifter. Detta leder ofta till en ökad 

kommunikation mellan medarbetare och ledare. Dock bör denna stil kombineras med andra 

stilar annars kan det sluta med att man hellre har mysigt än att nå ett resultat (Goleman, 2000). 

 

Den auktoritativa ledarskapsstilen innebär att ledaren inspirerar sina medarbetare för att nå 

gemensamma mål eller en vision. Ledaren stakar ut vägen mot målet, men låter medarbetarna 

själva bestämma hur de ska nå dit. Denna stil fungerar särskilt bra då en organisation är på 

väg mot en ny riktning, men den fungerar mindre bra när medarbetarna är experter och själv-

gående (Goleman, 2000). 
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Den sista stil som Goleman beskriver är den coachande stilen. Denna stil har ett stort fokus 

vid kommunikation med medarbetarna och ledaren hjälper medarbetarna att utveckla sig och 

prestera utifrån sina egna förutsättningar. Denna stil fungerar i de flesta sammanhang, men 

om medarbetarna inte är intresserade av att utvecklas så fungerar den mindre bra (Goleman, 

2000). 

2.3 Kvinnlig respektive manlig ledarskapsstil 

Inom ledarskapsteori talas det mycket om kvinnlig respektive manlig ledarskapsstil. Innan vi 

går vidare i den teoretiska diskussionen kring dessa begrepp vill vi tydliggöra diskussionen 

kring kön och genus. 

2.3.1 Kön och genus 

Alvesson och Due Billing (2011) poängterar att människor inte motsäger sig påståendet att 

kvinnor och män har skiljaktigheter som består uti olika antal kromosomer, könsorgan och 

andra fysiska hänseenden. Det som är av intresse att diskutera är huruvida dessa skiljaktighe-

ter utgör en relevant grund för sociala analyser.  

 

Blomquist och Röding (2010) pratar om den schabloniserade bilden av att kvinnligt ledarskap 

skulle innebära något speciellt. Det som diskuterats flitigt är huruvida kvinnor som ledare har 

speciella egenskaper som skiljer sig från andra stilar att leda. Diskussionen kring detta har lett 

till olika ståndpunkter, en av dessa är att kvinnligt ledarskap ses som en social konstruktion. 

Att kvinnligt ledarskap ses som en social konstruktion betyder att det finns skillnader mellan 

hur kvinnor och män leder, men skillnaderna har inte med själva könet att göra. Tyngdpunk-

ten ligger i stället på de sociala konstruktioner som uppfattas som kvinnligt och manligt. 

Skillnaden ligger alltså i begreppen kön och genus. När vi pratar om kön syftar vi till det bio-

logiska, gentemot genus som poängterar de kulturella, sociala och historiska aspekterna av 

könen.  

2.3.2 Påstådda egenskaper hos kvinnliga och manliga ledare 

Alvesson och Due Billing (2011) beskriver en svensk undersökning som gjorts på utvalda 

sjukhus där initiativet tagits av ledningen att bilda ett speciellt nätverk för kvinnliga läkare. 

De personer detta berörde mottog initiativet med blandade känslor. Många av kvinnorna i 

undersökningen menade att det var svårt att definiera specifika egenskaper som var relaterat 
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till att vara kvinnlig läkare. Risken finns dock att de kvinnor som påstod att könet inte hade 

betydelse i deras arbete som läkare, endast sa det för att försvara sig mot risken att andra skul-

le koppla dem till den låga status som kvinnor ibland anses ha eller för att slippa erkänna att 

det kan finnas problem. Om det finns egenskaper eller inte som faller till fördel för män 

kommer att diskuteras nedan. 

 

Alvesson och Due Billing (2011) ställer frågan hur mycket kategoriseringen som görs mellan 

kvinnor och män betyder. De diskuterar även ur vilket perspektiv och på vilket sätt som kate-

goriseringen i sådana fall har betydelse. Det är inte alltid självklart att utgå från antagandet 

om att könet spelar roll, då innebörden av könen kan vara svår att uppfatta. Det är därför vik-

tigt att ställa sig frågan om könet verkligen spelar en avgörande roll, inte enbart på vilket sätt 

det spelar roll (ibid). Människan har på senare tid faktiskt uppmärksammat att det är viktigt att 

förstå hur de skillnader som finns mellan män och kvinnor påverkar ledarskapet och kulturen 

inom en organisation, då relationen mellan kön och ledarskap viktig (Herrera, Duncan, Green 

och Skaggs, 2012). 

 

Neale (2001) motsäger sig att det finns skillnad mellan hur framgångsrikt män och kvinnor 

leder genom en studie hon gjorde under senare delen av 1990-talet. Där kom hon fram till att 

ett framgångsrikt ledarskap berodde på vilken grad av makt ledaren hade, inte vilket kön leda-

ren hade. Astin och Leland (1992) upptäckte att kvinnor tyckte att det var av stor vikt att lyss-

na på de personer de leder och ge dem inflytande i större utsträckning än män. Män var inte 

heller lika benägna som kvinnor att använda sig av konferenser och olika nätverk för att upp-

nå deras önskade resultat. Jackson och Parry (2011) menar att det beror på att kvinnor och 

män ser olika på världen; kvinnliga ledare eftersträvar att uppleva närhet och ett samband med 

sina följare medan manliga ledare i motsats eftersträvar att ha kontroll över sina följare och 

vara oberoende av dem. Enligt sociala rollteorier av Eagly (1987) agerar människor enligt 

samhällets förväntningar på deras kön för att undvika kritik.  Därav är kvinnor som ledare mer 

benägna att fostra och bry sig om i jämförelse med män som anses mer tävlingsinriktade.  

Jackson och Parry (2011) menar att finns det svaga belägg för att män inte utövar transforma-

tivt ledarskap i lika stor utsträckning som kvinnor tycks göra. Alltså finns det studier som 

tyder på att det faktiskt finns könsskillnader när det diskuteras om olika sorters beteenden.  

Detta resonemang för oss in på ett begrepp som kallas emotionell intelligens.  
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2.3.3 Intelligens kontra känslor 

Daniel Goleman var den person som myntade begreppet EQ – Emotionell Quotient, som på 

svenska har översatts till emotionell intelligens. Goleman (1995) menar att EQ består av fem 

komponenter; självkännedom, självkontroll, motivation, empati och social kompetens. Gole-

man menar att det är viktigt för ledare att ha ett högt IQ, men ledare behöver även EQ för att 

bli en bra ledare. Han menar också att det går att lära sig EQ, men att det kräver hårt arbete. 

Enligt Alhtorp (1998) krävs det mer eller mindre någon form av emotionell intelligens för att 

kunna interagera med sin omgivning då uppgiftsorienterade arbetsklimat och extrem resultat-

inriktning är en del av vardagen. Känslor påverkar individens förmåga att fatta beslut och det 

är därför av betydelse att kunna kontrollera ens känslor. Vägen till konstruktivt ledarskap går 

via nyfikenhet på andra människor och självinsikt (ibid). Detta kan länkas samman med en 

teori om communal ledarskapsstil, som innebär att ledaren lägger vikt på medarbetarnas väl-

färd genom att exempelvis vara känslosamma, hjälpfulla, snälla, sympatiska och äga en känsla 

för andras sinnesstämningar. I medarbetarnas ögon är sådana ledare försiktiga i sitt språk med 

medarbetarna, eftersträvar inte alltid att stå i centrum, accepterar att andra har annorlunda sätt 

att gå tillväga, stöttar andra och diskuterar gärna med andra när problem måste lösas. Denna 

stil är mer utbredd bland kvinnor än män (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001).  

 

Eagly och Johannesen-Schmidt (2001) nämner även ett sätt att leda på som de benämner som 

agentic ledarskapsstil. Enligt denna stil är ledaren kontrollerande och tror mycket på sig själv. 

Att dessa ledare tror mycket på sig själva kommer fram då de ofta för ett aggressivt sätt att 

leda, har höga ambitionsnivåer, är dominerande, självständiga, vågande, självsäkra och täv-

lingsinriktade. I medarbetares ögon innebär detta beteende att chefen möjligtvis talar nedlå-

tande, tävlar om uppmärksamhet, influerar andra och tar initiativ till att hitta förslag till pro-

blem som uppstår.  Denna ledarskapsstil är mer utbredd hos män (ibid). De mest framgångsri-

ka cheferna är ej de med högt IQ utan de som besitter självinsikt och förmågan att läsa av 

andras känslor och samtidigt behärska sina egna känslor (Alhtorp, 1998).  

2.3.4 Med avseende på de eventuella egenskaperna, leder kvinnor och män olika? 

Eagly och Carli (2003) menar att effektiviteten hos ledare beror på sammanhanget som exem-

pelvis uppgiftens uppbyggnad och karaktären på följarna.  Trots detta har, historiskt sätt, le-

darskap blivit tolkat som främst ett maskulint ämbete och många teorier kring ledarskap har 

fokuserat på önskvärda stereotypa maskulina kvalitéer hos ledare. Men typiska kvinnliga 
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egenskaper som samarbete och att agera som rådgivare är också viktiga egenskaper och ökar 

mer i moderna organisationer (ibid). Det finns alltså egenskaper som tenderar att uppstå när vi 

talar om kvinnliga och manliga ledare menar Ganér (1994). Det anses vara många egenskaper 

som skiljer kvinnor och män åt. Exempel på kvinnliga egenskaper är att de är relationsinrikta-

de, beroende av varandra, inriktade på att samarbeta, känslosamma, mjuka, förstående och 

försiktiga.  Egenskaper som män anses ha är att de är oberoende av andra, kraftfulla, logiska, 

resultat inriktade, konkurrensinriktade och djärva (Ganér, 1994).  

 

Många forskare har hävdat att mäns och kvinnors sätt att leda skiljer sig åt och de har under-

sökt huruvida bristen på kvinnor i höga chefspositioner beror på att deras sätt att leda är mind-

re effektivt i jämförelse med mäns. Samtidigt har det undersökts om kvinnors sätt att leda är 

bättre än mäns (Eagly & Carli, 2003). Eagly och Johnson (1990) gjorde en undersökning där 

de kom fram till att kvinnor, i större utsträckning än män, tillämpade en demokratisk och so-

cial stil att leda på. Kvinnorna i undersökningen var alltså mer personliga och tillät sina med-

arbetare att deltaga mer i samband med beslutsfattande.  Men samtidigt menar författarna att 

de stereotypa bilder som påpekar skillnader av könen var mindre påtaglig i organisatoriska 

studier än andra ämnesområden.  Att dessa bilder var mindre påtagliga inom organisatoriska 

studier berodde på att både män och kvinnor valdes till ledare på samma kriterium och under 

samma förutsättningar gällande organisationernas socialisering. Detta var krafter som tende-

rade att jämna ut könen (Eagly & Johnson, 1990). 

 

I en undersökning som gjordes av Rosener (1995) menar hon att kvinnors sätt att leda på var 

inriktat på ett ömsesidigt samarbete med deras anställda där de anställda gavs makt, i jämfö-

relse med mäns sätt att leda som var mer inriktat på ett kontrollerat och auktoritärt sätt att 

leda.  Hon menar att det gick att urskilja olikheter mellan hur kvinnor och män leder, där 

männen tenderade att förlita sig på förlegade ledarskapsstilar som inte passar in i dagens tem-

porära organisationer. Solberg (1995) menar att kvinnors handlingssätt och beteende ofta för-

klaras med hjälp av begrepp som omsorgs- och ansvarsrationalitet och att detta står i motsatts 

till hur mäns handlingssätt förklaras, nämligen med teknisk-ekonomisk rationalitet. Solberg 

(1995) menar att dessa uppfattningar om vad som är kvinnligt respektive manligt har stark 

inverkan på ledarbeteendet och detta leder till att kvinnor och män har olika förutsättningar 

och att de därför blir ledare på olika villkor. Chefer och ledare har roller som är definierade av 

deras specifika position inom organisationens hierarki menar Eagly och Carli (2001), men 

samtidigt är de bundna av den roll som könet spelar. Det hade varit till fördel om det hade gått 



19 

 

att säga att män och kvinnor som innehar samma positioner inom en organisation beter sig på 

samma sätt, men könsrollerna tenderar att ha ett visst inflytande, varav resultatet uppkommer 

att kvinnor och män som innehar samma position kan leda olika.  Därför är det troligt att det 

kring ledarskapsroller uppstår normer om hur ett arbete bör skötas. Men att kön influerar be-

teende kring en viss roll som finns inom en organisation uppstår inte enbart för att vi förväntar 

oss olika av könen, som ledarna dessutom besvarar, utan även för att de flesta människor har 

en tendens till att internalisera könsrollerna till en viss grad. Som ett resultat av detta har män 

och kvinnor som leder ofta olika förväntningar på hur de själva bör leda (Eagly & Carli, 

2001).  

 

Ofta uppfattas män i arbetslivet som att de sätter arbetsuppgifterna de ska utföra framför rela-

tionerna med sina anställda, i jämförelse med kvinnor som anses sätta de sociala aspekterna i 

första hand. Kvinnor anses i många avseenden ha lättare för att se helheten och att göra flera 

saker samtidigt medan män koncentrerar sig på delar och en uppgift i taget. Det som är viktigt 

i detta sammanhang är dock att uppdelningen av egenskaperna är starkt begränsad när fokus 

läggs på individerna. Det finns män som stämmer mer överens med de så kallade kvinnliga 

egenskaperna och tvärtom. Det finns flertalet kvinnor och män som kan hantera både kvinn-

ligt och manligt ledarskap vilket leder till att de kan välja den ledarskapsstil som passar bäst 

för situationen (Ganér, 1994). Nedan presenteras två olika ledarskapsstilar, transformativt- 

och transaktionellt ledarskap, som har egenskaper som kan ha kopplingar till kvinnligt respek-

tive manligt ledarskap.  

2.3.5 Transformativt och transaktionellt ledarskap 

Eagly och Carli (2003) menar att debatter kring mäns och kvinnors sätt att leda blev uppmärk-

sammat under 1990-talet för att forskare försökte identifiera ledarskapsstilar som speciellt 

passar in i moderna organisationers förutsättningar.  Det nya sättet att se ledarskap på var att 

det var transformativt i den meningen att det var framtidsinriktat istället för inriktat på nulä-

get. Eyal och Kark (2004) stärker detta då de menar att transformativa ledare ofta förknippas 

med att vara innovativa och ha en känsla för entreprenörskap.  Detta sätt att leda på skulle 

stärka organisationerna i den meningen att det skulle inspirera följarna att bli mer engagerade 

och kreativa (Eagly & Carli, 2003). Detta menar också Hetland och Sandal (2010) som säger 

att transformativa ledare försöker att inspirera sina följare så att de uppnår än bättre resultat än 

vad de ursprungligen strävat efter. Eagly och Carli (2003) bygger på detta då de pekar på att 

en transformativ ledarskapsstil medför att ledare skapar en roll om sig själv som en förebild 
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genom att vinna följarnas förtroende. Transformativa ledare gör framtida mål, utvecklar pla-

ner för att kunna nå dessa mål samt att alltid vara innovativa även då det går bra för organisa-

tionen.  Genom att agera som en mentor och ge makt åt sina medarbetare kan sådana ledare 

hjälpa deras följare att utveckla deras potential och därmed bidra till en mer effektiv organisa-

tion. Detta påpekar även Hetland och Sandal (2010) som menar att anställda är mer villiga att 

anstränga sig på sitt arbete om deras chef för ett transformativt ledarskap. I en undersökning 

de gjorde på fem företag i Norge framgick det tydligt att medarbetarna var mer hängiva och 

mer arbetsvilliga när chefen förde ett transformativt sätt att leda. De menar alltså att transfor-

mativa ledare motiverar sina medarbetare i högre grad än vad transaktionella ledare gör (ibid). 

 

Zhu, Kraut, Kittur (2012) och Frooman, Morris, Mendelson, Murphy (2012)  menar att i kon-

trast till transformativ ledarskapsstil identifierade forskare en stil att leda på som de kallade 

för transaktionellt ledarskap.  Ett transaktionellt sätt att leda innebär enligt de anställda eller 

underordnade att ledarna skapar ett egenintresse genom att etablera en utbytesrelation med de 

anställda. Eagly och Carli (2003) menar att transaktionellt ledarskap involverar att leda i en 

formell form vilket innebär att klargöra för de anställda deras ansvar, belöna dem när mål 

uppfylls och korrigera dem när de inte lyckats uppnå målen.   

 

Eagly och Carli (2003) berättar även att när forskare pratar om transformativt och transaktio-

nellt ledarskap tenderar de att resonera kring att transformativt ledarskap ligger till fördel för 

kvinnor för att stilen har både en kvinnligt och manlig karaktär. Eagly, Johannesen-Schmidt 

och Van Engen (2003) har gjort en undersökning där de jämförde kvinnor och män som leda-

re i relation till bland annat transformativt och transaktionellt ledarskap.  Deras undersökning 

visade vissa skillnader i hur kvinnor och män leder.  Kvinnor som var ledare tenderade att ha 

en mer transformativ ledarskapsstil, men var samtidigt mer engagerade i att belöna sina med-

arbetare för bra prestationer, som anses vara en del av transaktionellt ledarskap. Männen ut-

övade i större utsträckning än kvinnorna ett transaktionellt sätt att leda. De var också i större 

utsträckning mindre involverade i anställdas arbete än vad kvinnorna var. Skillnaderna var 

inte markanta men de fanns där.  

 

Dessa upptäckter visade att det finns möjligheter att den transformativa ledarskapsstilen kan 

lösa vissa av de motsägelser som existerar mellan rollen som ledare och rollen som kvinna för 

att denna stil inte är enbart maskulin eller feminin. Kvinnorna som deltog i undersökningen 

fokuserade inte på de delarna som sågs som manliga utan de fokuserade på de kvinnliga 
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aspekterna av ledarskapet, exempelvis att visa omtanke på individuell nivå (Eagly & Carli 

2003). Herrera et al. (2012) säger även de att kvinnor är mer transformativa i sitt sätt att leda. 

De är mer benägna att skapa en positiv förändring hos sina medarbetare där slutmålet är att 

även de ska kunna agera som ledare. Dessutom har de en mer samarbetsvillig ledarskapsstil. 

Ertac och Gurdal (2012) har gjort en undersökning angående om män och kvinnor agerar oli-

ka när beslut ska fattas. I undersökningen ingick 79 män och 49 kvinnor. Där kom de fram att 

det finns skillnader mellan huruvida män och kvinnor som ledare var villiga att fatta beslut för 

en grupp. Av männen var det 68 av 79 stycken som var villiga att fatta beslut själva för en hel 

grupp, medan det enbart var 27 av de 49 kvinnorna som ville fatta ett beslut på egen hand. 

Denna undersökning stödjer därmed de teorier som finns huruvida kvinnor och män leder 

olika i det anseendet att de fattar beslut på olika sätt. I nästa kapitel kommer det diskuteras till 

vilken utsträckning dessa olika beteenden mellan män och kvinnor är könsstereotypa förvänt-

ningar. 

2.3.6 Könsstereotypa förväntningar 

Det är inte konstigt att kvinnor ofta ligger i fokus kring diskussioner om konsekvenserna om 

kön och ledarskap då frågan om kvinnor och män beter sig olika i deras roller som ledare är 

en mycket omdiskuterad fråga. Det finns en allmän accepterad företeelse om att kvinnor mö-

ter större och fler barriärer än män i sin strävan att bli ledare, speciellt i yrken som är domine-

rade av män. Detta problem brukar diskuteras i termer av olika ledarskapsstilar.  Skillnader i 

olika ledarskapsstilar kan innebära konsekvenser för de som ska leda, eftersom ledarna i sig 

själva utgör en faktor som kan påverka många människors syn angående om kvinnor ska bli 

ledare och avancera i organisationer eller inte (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001).  

 

Due Billing (2006) menar att majoriteten av de jobb som finns kategoriseras av de roller som 

förknippas med kvinnor eller män. Därför kan de kvinnor som väljer ett så kallat ”manligt” 

yrke, exempelvis ett chefsjobb, betraktas som okvinnlig av sin omgivning. Detta kan bero på 

att kvinnor relativt sällan syns i samband med dessa yrken, därför förväntar vi oss att de ska 

bete sig på ett speciellt sätt, den roll kvinnor generellt sätt har i ett samhälle. Detta menar även 

Herrera et al. (2012) som säger att kvinnor förblir i de positioner som traditionellt sätt har 

varit kvinnliga. Kvinnor fortsätter däremot att vara underrepresenterade i de yrken som anses 

som manliga, och även de positioner som anses vara manliga inom en organisation. Kvinnor 

som lyckats avancera inom en manlig position eller ett yrke förväntas uppträda och leda på ett 

manligt vis för att bekräfta den manliga kulturen och dess status (ibid).   
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Att bryta mot ett rådande könsrollsmönster på detta sätt kan innebära att kvinnor för en inre 

konflikt med sig själva gällande viljan till att utöva sitt yrke gentemot risken att bli kallad 

okvinnlig (Due Billing, 2006). Hon menar att möjligheten finns att sättet som kvinnliga chefer 

och ledare konstrueras på kan påverka de anställdas förväntningar på denne, exempelvis ge-

nom medier. Detta benämner hon som social kontroll, en strävan efter att reglera beteende hos 

en grupp. I de intervjuer som gjordes i samband med att hon skrev boken poängterade många 

av de intervjuade att de upplevde det som att personerna i deras omvärld ansträngde sig för att 

positionera dem som kvinnliga (ibid). Jackson och Parry (2011) menar även de att media bi-

drar till att skapa sociala konstruktioner och sociala smitta genom att media formar karaktärs-

drag som följare kan tänkas tillskriva sina ledare. Medier kan även påverka vad vi anser vara 

ett etiskt eller oetiskt ledarskap eller vad som är ett effektivt eller ineffektivt ledarskap. Leda-

ren har därför inte själv kontroll över sitt öde utan det är följarna som till stor del påverkar 

ledarens identitet och inflytande (ibid).  

 

Föreställningar om kvinnor och män har alltså en egen makt, detta eftersom föreställningarna 

kontrollerar oss genom att beskriva hur vi ska bete oss för att bli socialt accepterade. Dessa 

föreställningar, som kan ses som stereotypa bilder, blir mäktigare om det finns ett fåtal perso-

ner som avviker från de könsroller som existerar (Aries, 1996). Detta visar även Wahl (2003) 

då hon beskriver att stereotypisering är ett viktigt fenomen och är betydelsefullt när karriärs-

mönster inom organisationer studeras. Hon menar att könsroller är något som lärs in och det 

som utgör föreställningarna om dem kallas för stereotyper. Det är dessa stereotyper som ska-

par skillnader mellan kvinnor och män i organisationer (ibid). 

  

Due Billing (2006) tar även upp att många kvinnor som leder känner sig tvingade att agera 

utifrån ett visst sätt, som inte alltid är ett sätt där de känner igen sig. Många av dem anpassade 

alltså sitt sätt att leda på till de förväntningarna som fanns på dem. Den stereotypa bild som 

finns av kvinnor är att de inte ska vara för dominanta i sitt sätt att leda och att de ska vara mer 

expressiva och visa mer omsorg än män. Det krävs inte mycket för att kvinnor ska kategorise-

ras som annorlunda gentemot normen. Ett exempel på detta återger Ganér (1994) som berättar 

om en mansdominerad arbetsplats där normen var att kvinnorna kokade kaffe och köpte bröd. 

Både männen och kvinnorna hade annars samma arbetsuppgifter. När detta fenomen upp-

märksammades och faktiskt pratades om av de anställda så upphörde normen och både män 

och kvinnor började koka kaffe. 
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2.3.7 Osynliga hinder  

Blomqvist och Röding (2010) ställer sig frågan varför kvinnor är underrepresenterade som 

chefer. Vad är det egentligen som hindrar kvinnor att nå toppositioner? De diskuterar två för-

klaringar kring detta. Den första är att kvinnor verkar slå i huvudet i det som kallas för glasta-

ket. Enligt Due Billing (2006) är glastaket en metafor som innebär att det finns osynliga hin-

der för kvinnor att kunna avancera till de höga posterna inom en organisation. Det finns alltså 

strukturer inom organisationer som inte är till fördel för kvinnor.   

 

Kvinnor har en tendens till att uppleva mindre diskriminering ju fler kvinnor det finns på 

samma nivå inom en organisation. I organisationer där det exempelvis finns fler kvinnliga 

chefer har de större chans att inte sticka ut med sin kvinnlighet utan de kvinnliga egenskaper-

na betonas istället. Därav blir alltså kvinnlighet i sig ett sätt att legitimera fler kvinnor till 

chefspositioner (Wahl, 2003). Detta styrker Herrera et al. (2012) som räknar upp några aspek-

ter som ett kvinnligt ledarskap antas ha som kan göra organisationer mer effektiva. Till exem-

pel tror de att ett högre antal kvinnor i en organisation skulle bidra till att organisationen an-

vänder sig av ett mer deltagande ledarskap. Samtidigt minskar alltså risken för att medlem-

marna i organisationen föredrar ett ledarskap där ledaren skyddar sig själv. Med ett ökat antal 

kvinnor i en organisation torde även skillnader mellan könen suddas ut. Att ha fler kvinnor i 

en organisation tenderar alltså att vara mer fördelaktigt då de menar att kvinnliga egenskaper 

har uppfattats vara mer effektivt, därför ser de att en ökning av kvinnor i framtiden skulle vara 

till fördel för organisationer. Enligt Blomquist och Röding (2010) kan dock kvinnors beteende 

i sådana situationer göra så att de blir betraktade utifrån stereotypa bilder i stället för deras 

personlighet. Kvinnor blir alltså bedömda utifrån de förväntningar som finns om hur de bör 

bete sig.  

 

Blomquist och Röding (2010) tar även upp ett annat argument till varför kvinnor inte blir che-

fer och ledare i lika stor utsträckning som män, nämligen att kvinnor inte innehar den rätta 

kompetensen som krävs för att vara chef. Överlag är det vanligt förekommande att kvinnors 

osynlighet i samband med maktpositioner kopplas till att de inte har samma kompetens som 

män. Sett ur den här synvinkeln är det alltså inte en fråga om att kvinnor diskrimineras. Due 

Billing (2006) menar att enligt den schablon som råder representerar ett kvinnligt ledarskap 

empati, en förmåga att lyssna till andra, värme, omtänksamhet och andra mjuka egenskaper. I 

kontrast beskrivs det manliga ledarskapet som beslutsmässigt, handlingskraftigt, strategiskt 
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och andra hårda egenskaper. Enligt detta synsätt skulle det innebära att kvinnliga egenskaper 

inte lever upp till de kompetenser som krävs för att vara chef. Samtidigt betonas vikten av att 

ha social kompetens och i dag ses den egenskapen som en självklarhet hos ledare och chefer. 

Det är vitalt för ledare att kunna skapa men även att kunna upprätthålla relationer.  

 

Blomqvist och Röding (2010) menar exempelvis att när det diskuteras huruvida kvinnor är 

bättre på att lyssna än vad män är, konstrueras en social process angående den här uppfatt-

ningen. Ju oftare det hörs, desto kraftigare tenderar uppfattningen att bli. Efter en tid har upp-

fattningen blivit till en sanning som få personer ifrågasätter. Människan har även en tendens 

till att se det som vi tror är sant. Det betyder att vi i samband med den här diskussionen skulle 

uppfatta att kvinnor är bättre på att lyssna i jämförelse med män. Eriksson-Zetterquist och 

Styhre (2007) säger dock att jämförelser som gjorts istället pekar på att män och kvinnor som 

chefer faktiskt har liknande färdigheter och värderingar och har likartat beteende. De menar 

även att det är svårt att hitta vetenskapliga belägg för att det faktiskt finns någon som kan kal-

las kvinnligt ledarskap.  

2.4 Teoretisk sammanfattning 

Då vi nu diskuterat olika ledarskapsstilar i förhållande till olika författare kan vi konstatera 

det vi började med att nämna i detta kapitel, nämligen att ledarskap är ett mycket omdiskute-

rat ämne.  Det går att läsa i det här kapitlet att det är viktigt att skilja på ledarskap och 

chefskap. Att vara chef innebär att inneha en viss position medan ledarskap mångt och mycket 

handlar om att ledare ska påverka, motivera, skapa en relation och framförallt inspirera sina 

följare för att få dem att arbeta i samma riktning. Chefer blir alltså inte ledare för en grupp 

automatiskt bara för att denne är chef, därför uppkommer det något som kallas för informella 

ledare. Informella ledare är de som, sett från medarbetarna, är legitima att leda gruppen.  Det 

blir därför viktigt att se att en organisation kan ses från två perspektiv, uppifrån (högt uppsatta 

chefer) och nerifrån (anställda/medarbetare). 

 

Att se en organisation från två perspektiv blir även viktigt i den betydelsen att ett chefskap 

kan innebära flera olika roller och flera olika sätt att leda på. Vi har här diskuterat att en chef 

kan ha flera olika roller. Vi har också diskuterat olika sätt som en ledare generellt kan leda på; 

den förebildande, demokratiska, tvingande, auktoritativa/visionära, coachande och den sam-
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förstående stilen. Två andra stilar som vi har diskuterat är transformativt- och transaktionellt 

ledarskap.  

 

Som diskuterats är kvinnligt och manligt ledarskap ett mycket omdiskuterat ämne.  Av teori-

erna kring kvinnligt och manligt som vi diskuterat framkommer det att uppdelningen av män 

och kvinnor och hur de leder ofta sker mellan egenskaper som respektive kön påstås inneha.  

Exempel på kvinnliga egenskaper som går att utläsa genom teorierna är att de är känslosam-

ma, snälla, sympatiska, inriktade på samarbete och hjälpsamma. Manliga egenskaper har be-

skrivits som motsatsen, alltså att de uppfattas som dominerande, auktoritära, vågande, täv-

lingsinriktade, har en hög ambitionsnivå och är mycket självsäkra. Dessa egenskaper har lett 

till att det har uppstått könsstereotypa förväntningar kring kvinnligt och manligt ledarskap. 

Därför har forskare pekat på att det är viktigt att skilja mellan kön och genus. Kön har en bio-

logisk syftning medan genus refererar till de sociala, historiska och kulturella aspekterna av 

könet.  Ändå görs det en kategorisering av kvinnor och män som ledare som grundar sig i 

genus. 

 

Med utgångspunkt i dessa teorier har vi kommit fram till frågor som kommer att ligga som 

grund när vi sedan gör vår tolkning. 

 

Vad har det för betydelse vilken roll eller stil som en chef har? 

Vad har kvinnliga och manliga egenskaper för påverkan på ledarskapet? 

Vad har könsstereotypa bilder av kvinnor och män för betydelse när vi talar om ledarskap? 

Går det att urskilja likheter mellan kvinnligt, manligt, transformativt och transaktionellt ledar-

skap? 

Avstamp från teorin 

I detta kapitel har vi presenterat de teorier som kommer att ligga till grund för denna studie.  

Innan vi går vidare med att berätta vad våra respondenter anser om ovanstående frågor och 

påståenden kommer vi i nästa kapitel, metod, att beskriva hur vi har gått tillväga när studien 

genomfördes. 
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3. Metod 
I detta kapitel beskriver vi hur vi har gått tillväga med vår undersökning. Vi för här en argu-

mentation för vilken forskningsprocess, forskningsstrategi och undersökningsdesign som lig-

ger till grund för arbetet. Här berättar vi också hur vi gjorde när vi samlade in data till upp-

satsen och för ett resonemang kring varför uppsatsen är trovärdig. Studieobjektet i denna 

uppsats är att studera attityder och föreställningar som finns angående kvinnligt och manligt 

ledarskap.  

3.1 Forskningsprocess - deduktivt arbetssätt 

I arbetet med denna uppsats har vi använt oss av ett deduktivt arbetssätt. Enligt Fejes och 

Thornberg (2009) utgår deduktiva ansatser från exempelvis en allmän teori. Utifrån denna 

teori gör forskarna ett påstående eller ett antagande och undersöker sedan om det stämmer 

med verkligheten genom att undersöka ett eller flera individuella fall. Vi har valt att studera 

ledarskap, i synnerhet det som kallas kvinnligt respektive manligt ledarskap. Vi har stött på 

dessa begrepp vid upprepade tillfällen och var intresserade av att se vad teorierna säger om 

dessa former av ledarskapsstilar. Därför valde vi en deduktiv ansats då problemet vi undersö-

ker var ett teoretiskt problem i första hand. Genom att gå tillväga på detta sätt fick vi en djup 

förståelse för det teoretiska problemet innan vi började undersöka hur det ser ut i verkligheten. 

Vi började med att undersöka de teorier som finns kring olika former av ledarskap för att se-

dan applicera dessa teorier på verkliga fall.  

3.2 Forskningsstrategi – kvalitativt tillvägagångssätt 

Ely, Anzul, Friedman, Gardner, McCormarck Steinmetz (1993) menar att den kvalitativa 

forskningens kärna innebär en process som handlar om att ställa frågor, utveckla svar och 

efter det utveckla nya frågor. Frågor och svar måste förstås i den sociala situation som feno-

menet studeras inom. Ely et al. (1993) fortsätter med att poängtera att det inte är lönt att ställa 

frågor som är alltför specifika och uppenbart inriktade. Att arbeta kvalitativt ger ofta forska-

ren många chanser att tala med människor. I kvalitativa studier arbetar alltså forskarna aktivt 

med insamlad kvalitativ data, organiserar den på ett sytematiskt vis och söker efter mönster. 

Utmaningen med att arbeta kvalitativt är förmågan att kunna skapa mening ur en omfattande 

mängd data. Att kunna skilja mellan betydelsefull och trivial data och därigenom kunna iden-

tifiera betydelsefulla mönster är svårt. Vi valde en kvalitativ forskningsstrategi eftersom vi 
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främst var intresserade av att nå en djup kunskap om mönster kring ledarskap snarare än en 

bred kunskap. Det främsta intresset för oss var andras reflektioner, beskrivningar om deras 

situationer samt känslor som fanns i samband med kvinnlig och manlig ledarskapsstil. Genom 

att studera ett fenomen på djupet, genom personliga djupintervjuer, ansåg vi att vi skulle kun-

na se samband mellan olika faktorer så som samband mellan kön, genus och ledarskap. Vi är 

medvetna om att vi som forskare är färgade av våra tidigare upplevelser och värderingar och 

att detta kommer leda till att undersökningen även speglar vårt tänkande. Vårt tolkande syn-

sätt kommer hjälpa oss att se viktiga mönster i det fenomen vi studerar. Att vi valde att föra 

både ett kvalitativt och deduktivt tillvägagångssätt var för att vi ville undersöka de mönster 

som finns beskriva i teorierna och som beskrivit ovan lämpar sig kvalitativa undersökningar 

väl för att undersöka mönster.  

3.3 Undersökningsdesign - tvärsnittsstudie 

Syftet med att genomföra en tvärsnittsstudie är att ta reda på kunskaper, uppfattningar, attity-

der och beteende hos en viss population. En tvärsnittsstudie kan vara relativt simpel men även 

komplex (Graziano & Raulin, 2013).  Ghauri och Grønhaug (2010) säger även de att en tvär-

snittsstudie är ett effektivt tillvägagångssätt för att inskaffa attityder och åsikter om ett visst 

fenomen eller relation.  När forskare gör analytiska tvärsnittsstudier kan de exempelvis vilja 

förstå hur förhållandet ser ut mellan olika aspekter. Denscombe (2009) menar att en tvär-

snittsstudie utmärker sig genom att ha fokus på ögonblicksbilden vid en given tidpunkt, har 

bred täckning och att den är beroende av empirisk information. 

 

Det vi undersökt är vad människor i olika situationer och företag har för synsätt och attityder 

om kvinnligt och manligt ledarskap. För att göra den är undersökningen valde vi ut tre helt 

skilda företag i olika branscher och intervjuade en chef och två anställda på varje företag. Då 

vi ville studera attityder och föreställningar hos människor var det självklara målet för oss att 

skaffa oss djupare insikter om hur kvinnligt och manligt ledarskap uppfattas av chefer och 

medarbetare på olika platser. Genom att vi undersökt vad ledare och anställda på olika företag 

har för åsikter om ledarskapet har vi fått en djup kunskapsbas om fenomenet kvinnligt och 

manligt ledarskap.  



28 

 

3.4 Urval 

När forskare ska göra en undersökning finns det olika sätt att samla in data, exempelvis ge-

nom intervjuer, observationer och enkäter (Widerberg, 2002). När forskare ska göra intervjuer 

måste de göra ett urval av personer som skall ingå i intervjuerna. Ett exempel på urval kallas 

bekvämlighetsurval och innebär att forskare väljer att, exempelvis intervjua, personer som 

finns tillgängliga i deras närhet (Bryman och Bell, 2007). De menar dock att respondenterna 

som väljs ut på detta sätt är tveksamma till att vara representativa för undersökningen. Ghauri 

och Grønhaug (2010) pratar också om bekvämlighetsurval och menar att sådana urval görs för 

att de på något sätt är bekväma och lämpliga. Ett exempel som de ger är att forskare som vill 

studera ledarskap kan välja en chef som de tycker är tillräckligt representativ som de dessut-

om känner.  

 

Att gå tillväga på detta sätt kan tyckas simpelt men då vi var intresserade av människors atti-

tyder och föreställningar kring kvinnliga och manliga ledare var det redan där svårt att defini-

era vad som skulle vara representativa respondenter. Eftersom det var just människors tankar 

kring ledarskap som vi var intresserade av ansåg vi att det inte spelade någon roll vilket före-

tag, eller vilka personer som intervjuades. Genom vårt breda kontaktnät fick vi personer som 

gärna ville ställa upp på intervjuer. Att vi valde personer som fanns tillgängliga för oss bety-

der inte att vi valde första bästa person, utan intervjupersonerna är likväl noga utvalda med 

tanke på djupet vi hoppades uppnå med våra intervjuer.  

 

Vi intervjuade två medarbetare och en chef vid varje företag. Vid ett företag var det en kvinna 

som var chef med två kvinnor som medarbetare, det andra företaget bestod av en kvinna som 

var chef och en man respektive en kvinna som medarbetare. Det sista företaget bestod av en 

man som var chef och två kvinnor som medarbetare. Vi var noga med att plocka ut både 

kvinnor och män till båda positionerna så att både män och kvinnor skulle få tala. Anledning-

en till att vi intervjuade både anställda och chefer var att vi ville få både medarbetarnas och 

chefernas syn på olika ledarskap och se om synerna skilde sig åt.  

 

Urvalet till denna undersökning bestod av tre helt skilda företag; Folktandvården i Ljungby-

holm/Torsås, Kalmarsund hotell och Ronneby Brunnsbad. Ronneby Brunnsbad är en badan-

läggning som ligger i anknytning till både Ronneby Brunns hotell och Brunnsparken. Brunns-

badet renoverades om inför sommaren 2010 till ett äventyrsbad. Kalmarsund hotell är beläget 
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i Kalmar centrum och har varit i drift sedan 1982. Att vi medvetet valde att ha tre helt skilda 

branscher var för att vi var intresserade av att undersöka synen på kvinnligt och manligt ledar-

skap i sig, därför ansåg vi att val av bransch inte skulle ha någon betydelse.  

3.5 Datainsamlingsmetod 

3.5.1 Intervjuer 

För att samla in empiri till denna uppsats har vi har använt oss av intervjuer. För att få en dju-

pare förståelse kring fenomenen kvinnligt och manligt ledarskap har vi intervjuat personer 

från tre olika företag. I varje företag har vi som nämnt tidigare intervjuat en chef och två an-

ställda för att på så sätt få en bild av hur ledarna och dess följare uppfattar olika situationer 

och se deras olika perspektiv. Enligt Widerberg (2002) är en viktig utgångspunkt när intervju-

er ska genomföras att det inte är individen som står i fokus i analysen utan det är istället indi-

viders bärande av sociala mönster. Det är dessa mönster som forskare vill försöka förstå. Syf-

tet är alltså inte att belysa individen utan det är vad individen kan lära oss om det vi studerar. 

Det är alltså kunskapen som respondenterna ger oss som kommer analyseras.  

 

Kvale (1997) anser att en forskningsintervju är en mellanmänsklig situation som är ett sam-

spel mellan två parter, som har ett ömsesidigt intresse om ett visst tema. Det innebär att det 

utspelar sig ett samspel mellan olika människor där det utvecklas en form av kunskap, genom 

att föra en dialog med någon annan. Merriam (1994) tar upp tre former av intervjuer; ostruk-

turerad intervju, strukturerad intervju och semistrukturerad intervju. Vid en ostrukturerad in-

tervju finns det inga frågor fastställda utan intervjun ter sig mer som ett öppet samtal. Vid en 

strukturerad intervju har forskaren tidigare fastställt vilka frågor denne ska ställa och i vilken 

ordning de ska ställas. Strukturerade intervjuer är till fördel för forskaren om denne ska inter-

vjua ett stort antal personer. Semistrukturerade intervjuer betyder att forskaren har några frå-

gor klara, men att det under intervjun ändå finns möjligheter för följdfrågor. Denna form av 

intervju leder till att respondenterna kan få möjligheten att svara mer uttömmande på frågor-

na.  

 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer i arbetet med vår uppsats. Anledningen till att 

vi använde semistrukturerade intervjuer var för att vi ansåg att med helt strukturerade eller 

ostrukturerade intervjuer skulle vi inte få ut fullt så mycket information som vi ville. Vi ville 

ha öppna svar, eftersom vi var intresserade av respondenternas tankar och föreställningar 
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kring ämnet. Därför ansåg vi att slutna frågor skulle vara en nackdel. Att enbart ha ett brett 

ämne att diskutera ansåg vi inte heller vara till vår fördel då risken fanns att respondenterna 

skulle sväva bort från ämnet alltför mycket. Därför använde vi oss av semistrukturerade inter-

vjuer, för att på så sätt styra respondenterna i rätt riktning. Vår intervjuguide bestod av 14 

relativt öppna frågor och våra intervjuer var cirka 40 minuter långa. Under intervjuns gång 

formulerade vi om frågorna på passande vis vissa gånger och vi ställde flera följdfrågor. Detta 

arbetssätt och intervjuernas längd gjorde att vi fick ut mycket information från våra intervjuer.  

 

Under tidigare tillfällen har vi gjort intervjuer på arbetsplatser på företag men har upplevt att 

det ibland har varit stressigt och stelt, både för oss och för respondenterna. Vi har inte känt oss 

hemma och respondenterna har ofta upplevt stressande faktorer relaterade till arbetsplatsen, 

exempelvis att arbetstelefonen ringer. Därför ville vi inför dessa intervjuer placera oss på en 

mer neutral plats för båda parter och i så stor mån det var möjligt i ”hemmamiljö”. Utförandet 

av de nio intervjuer vi hade blev på antingen ett företagskontor, konferenslokal eller fikarum 

på det aktuella företaget eller hemma hos respondenten. Widerberg (2002) menar att det är 

mindre bra att genomföra intervjuer på en arbetsplats då det kan upplevas som stressande. 

Faktorer som kan påverka en intervju i en sådan situation är bland annat arbetskollegor och 

telefoner. Dessutom kan det uppfattas som jobbigt att befinna sig i en situation där både ar-

betskollegor och eventuellt ens chef kan höra vad som sägs. Widerberg (2002) förespråkar 

alltså att intervjuer skall genomföras på en neutral plats. Vi försökte i den mån det var möjligt 

att ta hänsyn till lokalen eller utrymmet som intervjun hölls i, detta för att så gott det gick eli-

minera alla tänkbara småsaker som eventuellt skulle kunna få respondenten att känna sig i 

underläge gentemot intervjuarna eller tvärtom.   

 

Kylén (1994) menar att det har betydelse huruvida respondenten känner till förutsättningarna 

kring intervjun. Respondenten anpassar alltså sina svar beroende på vem det är som intervjuar 

och på situationen. När vi bokade intervjuer förklarade vi vilka vi var och vad vi studerade. 

Därför hade respondenterna viss bakgrundsfakta om oss och våra motiv för intervju. Däremot 

valde vi att inte nämna just kvinnligt och manligt ledarskap, utan bara att vi studerade olika 

ledarskapsstilar. Detta för att inte styra in respondenterna i att bara tänka kring begreppen 

kvinnligt respektive manligt. Vi valde även att inte delge respondenterna intervjufrågorna 

innan själva intervjun, detta för att i möjligaste mån undvika instuderade korta svar på inter-

vjufrågorna. 
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Vår första intervju genomfördes i ett fikarum på en arbetsplats med en medarbetare. Under 

intervjun blev vi avbrutna av att chefen kom in i fikarummet. Detta hade en negativ inverkan 

på intervjun då respondenten berättade om hur dennes chef agerade och var tvungen att ta en 

paus, då det inte var bekvämt för någon part att tala om ett så känsligt ämne med alla berörda 

samtidigt. Under resterande åtta intervjuer var vi därför noga med att genomföra intervjuerna 

på en plats där vi inte skulle bli avbrutna av chefer eller kollegor.  Under den första intervjun 

kände vi även att intervjupersonen blev nervös av att två av oss antecknade under intervjuns 

gång, och i princip annars var tysta. Därför beslutade vi oss för att dela upp intervjuerna mel-

lan oss och att genomföra dem enskilt istället, eftersom vi inte kände av några fördelar av att 

vara flera personer under intervjun. De resterande intervjuerna gjordes därför med endast en 

intervjuare per intervju, vilket gjorde att både vi och de intervjuade fick ut mer av intervjuerna 

då ingen kände sig förlägen. Det som kan vara negativt med detta arbetssätt var att vi alla, 

trots noga genomgångar innan, kan ha vinklat intervjuerna olika.  

3.5.2 Diktafon 

Vi valde att spela in våra intervjuer då vi ville ha möjligheten att kunna gå tillbaka och lyssna 

på intervjun senare under arbetets gång. Vi har tidigare gjort kortare intervjuer utan att spela 

in dem, vilket visat sig vara svårt att bearbeta senare. Att inte spela in våra intervjuer som var 

betydligt längre såg inte vi som ett alternativ då det krävs väldigt mycket fokus för den som 

sitter och för anteckningar under intervjuns gång. Dessutom finns risken att eventuella frågor 

uppstår hos den som antecknar men som lätt glöms bort under intervjuns gång för att personen 

inte hinner skriva ner frågorna. Kylén (1994) menar dock att det finns två nackdelar med att 

spela in en intervju. Dessa är att det kan vara hämmande för respondenten och att vi som in-

tervjuar måste gå tillbaka och lyssna på den en gång till. Arbetet med att transkribera våra 

intervjuer tog lång tid och var krävande, men vi såg detta som en fördel då vi efter alla tran-

skriberingar mindes vad respondenterna sagt, vilket var en stor fördel när resterande delar av 

arbetet skulle skrivas. Speciellt när skrivandet av analysen började då vi redan vid transkribe-

ringen hade börjat reflektera över vad respondenterna verkligen sagt. 

 

Tholander och Thunqvist Cekaite (2009) menar att det är viktigt att tänka över vad vi som 

forskare tar med när vi transkriberar vårt insamlade material. Det är viktigt att inte utesluta 

några detaljer när det analytiska arbetet ska påbörjas. Att utelämna detaljer kan innebära att vi 

missförstår det som egentligen sägs. I samband med transkribering av intervjuer är det alltså 

viktigt att ta med detaljer vi som annars inte ser som betydelsefulla. Sådana detaljer kan ex-
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empelvis vara när respondenter talar samtidigt, pauser i meningar och betoningar på vissa ord 

eller stavelser. Det är alltså viktigt att försöka fånga vad som sägs, men även hur det sägs. 

Efter att intervjuerna var gjorda försökte vi i den mån det var möjligt att transkribera dem 

omedelbart för att på så vis inte gå miste om den atmosfär eller alla de intryck vi fick av inter-

vjun.  

3.6 Tolkning 

Enligt Ely et at. (1993) innebär tolkning att forskarna hittar ett sätt att arbeta fram den fakta 

som är väsentlig i all information som fåtts under arbetets gång. Sedan organiserar forskaren 

den sammanlagda informationen, både empirin och teorin, till ett resultat så att läsarna av 

rapporten på bästa, enklaste och mest intressanta sätt kan ta del av resultatet. Tolkningen är 

den del i arbetet där det viktiga resultatet kommer fram. Det är således forskarna som skapar 

mening och förståelse utifrån den data de tillhandahåller.  

 

Ely et al. (1993) menar att ett bra sätt att gå tillväga med sin tolkning är att skapa kategorier. 

Att skapa kategorier innebär att forskarna skapar sig områden utifrån de premisser och fakta 

de har att gå tillväga med. Det är viktigt att utröna vilka kategorier som kan hjälpa forskaren 

att organisera de viktiga aspekterna som kan ha betydelse för tolkningen. En fördel är om 

forskarna redan under arbetet med rapporten har funderat ut olika kategorier som uppsatsen 

skall utgå ifrån. Eftersom vi har fört ett deduktivt arbetssätt genom arbetet har vi valt våra 

kategorier utifrån teorier. Att välja kategorier efter teorin kallar Widerberg (2002)  för teorinä-

ra förhållningssätt till tolkningen. Det betyder att forskarna utifrån teorin har gjort upp speci-

ella teman som de vill utforska i samband med empirin som de samlat in. När forskarna tolkar 

empirin i förhållande till teorierna är det viktigt att inte enbart tolka utifrån den nämnda teo-

rin, utan att även kunna vara öppen för nya tolkningar och kunna utmana de befintliga teorier-

na. Genom att göra det får forskarna möjligheten att se något nytt. 

3.7 Uppsatsens kvalité  

Merriam (1994) menar att kvalitativa studier innebär att forska på ett speciellt sätt som har 

sina speciella tillämpningsområden och kännetecken. Hon menar vidare att det som gör en 

undersökning vetenskaplig beror på observatörernas kritiska medvetenhet och närvaro i situa-

tionen, alltså hur väl vi som forskare kan observera det som sägs och görs i exempelvis inter-

vjuer, men även hur vi tolkar materialet som vi får fram.  
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3.7.1 Sanningsvärde 

Merriam (1994) menar att den grundläggande frågan som rör sanningsvärdet i en kvalitativ 

studie är huruvida forskare kan lita på att de resultat som fåtts fram och i vilken utsträckning 

de stämmer överrens med verkligheten. En viktig aspekt att tänka på när mätningar av kvalita-

tiva undersökningar görs är att sanningsvärdet eller validiteten måste bedömas med tolkningar 

av forskarens erfarenheter i stället för i termer av verkligheten då man gör olika antaganden 

om verkligheten och därigenom har en annan världsbild gentemot exempelvis naturvetenska-

pen. Det finns alltså inte något objektivt eller allmänt sätt att garantera sanningsvärdet i en 

forskning, det enda som finns är tolkningar av den.  Forskare som använder sig av material 

utifrån undersökningar försöker oavbrutet att fånga in och återge verkligheten som den upp-

levs av människorna som finns i den. För att kunna styrka våra respondenters uttalanden på ett 

så smidigt sätt som möjligt var ljudinspelning det självklara alternativet framför att anteckna 

under intervjuns gång. Det kan ses som lättare att lyssna på ljudfilen istället för att försöka 

avgöra vem det var som sa vad och i vilket samband. 

 

Andersen (2008) säger att en undersöknings giltighet också baseras på hur väl kopplingarna är 

gjorda mellan den insamlade teorin och empirin. Att teorier och modeller används på ett pas-

sande sätt och beskriver den verklighet som har studerats. För att stärka vår undersöknings 

giltighet har vi använt oss av väl etablerade teorier av erkända författare. Vissa av de teoretis-

ka källorna som använts är relativt gamla, vilket kanske i denna diskussion kan sänka giltighe-

ten i vår undersökning, men vi ansåg att trots teoriernas ålder var de relevanta för vår under-

sökning.  

3.7.2 Textens trovärdighet 

Ruane (2006) menar att trovärdigheten i en text handlar om i vilken utsträckning resultaten 

som forskarna fått fram kan upprepas. En vetenskaplig text räknas således som mycket tro-

värdig om samma undersökningar ger samma resultat flera gånger om. Merriam (1994) menar 

att inom samhällsforskningen är detta ett problem då människors beteende är föränderligt. Ett 

problem som förekommer är att alla mätningar och observationer kan bli fel flera gånger och 

vi som människor kan ta fel flertalet gånger. Ruane (2006) ger ett exempel på detta då hon 

säger att det inte är svårt att ta reda på om ett mätinstrument, som exempelvis en badrumsvåg, 

är trovärdig eller inte för att mätinstrumentet inte minns någonting om testet. Om människor i 

stället skulle få svara på frågor och vi som forskare senare ber dem att svara på samma frågor 
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en gång till för att testa hur trovärdiga de är, kan det uppstå problem. Personerna i fråga kan 

då bli oroliga och risken finns att de försöker att minnas svaren de gav den första gången i 

stället för att fokusera på frågorna i sig. Det leder i sådana fall till att forskarna får fram svar 

som är tillkomna endast av ett bra minne. I sådana sammanhang blir tidsaspekten viktig. Ge-

nom att vänta några dagar eller någon månad har intervjupersonen förmodligen glömt bort 

frågorna och svarar ärligt på dem. Problemet då blir om personerna svarar olika i jämförelse 

med första gången. Är informationen de säger då inte tillförlitlig, trots att de svarat på frågor-

na ärligt båda gångerna? Det som kan göra vår undersökning mindre trovärdig är att intervju-

personerna frågades efter deras egna attityder, föreställningar och erfarenheter kring ämnet, 

vilka kan förändras med tiden. Våra intervjupersoner hade även olika lång erfarenhet av ar-

betslivet vilket också kan spegla undersökningen, men det ändrar inte det faktum att de var 

ärliga i sina svar.  

 

Men det går inte att ändra det faktum att intervjupersonerna är ärliga i sina svar, och att det är 

en faktor som gör arbetet trovärdigt styrker även Merriam (1994) då hon säger att forskares 

tillvägagångssätt under en kvalitativ studie utvecklas efterhand och inte kan fastställas i för-

väg. Därmed kan inte heller begreppet reliabilitet tillämpas på något meningsfullt sätt i en 

kvalitativ studie. En upprepning av en kvalitativ undersökning kommer alltså inte att ge sam-

ma resultat. Viktigt att påpeka är dock att detta inte nedsätter resultaten från den ursprungliga 

undersökningen. Tonvikten vid kvalitativ undersökning ligger i att samla in situationsdefini-

tioner och att kunna presentera det insamlade materialet i en form som gör det möjligt att 

kunna göra flera tolkningar. Viktigt för att undersökningen ska bli så trovärdig som möjligt är 

att forskarna som ligger bakom den bland annat ska förklara de teorier som ligger till grund 

för undersökningen. Detta har vi gjort då vi tydligt har presenterat de val av teorier som ligger 

som grund för studien.  

3.8 Forskningsetiska frågor 

Ruane (2006) menar att alla samhällsforskare måste se etiken i ett arbete som ett viktigt och 

relevant område. Merriam (1994) menar att föreskrifter som berör etik ibland kan vara pro-

blematiska när forskare gör kvalitativa undersökningar eftersom sådan forskning innebär att 

det är svårt att på förhand känna till de risker eller vinster som framkommer av undersökning-

en. Detta menar även Ruane (2006) som säger att det är omöjligt för forskare att kunna förutse 

alla eventualiteter som kan ske i framtiden, därför är det svårt att se de slutgiltiga effekterna 
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av ett arbete. Merriam (1994) menar vidare att vid kvalitativa undersökningar finns det två 

tidpunkter då etiska frågor blir aktuella; när insamlandet av data sker och när resultatet av 

undersökningen presenteras. Några aspekter som forskarna måste ta hänsyn till i arbetet är hur 

anonymitet behandlas och att det kan finnas flera intressegrupper som vill ha resultaten från 

undersökningen. Ruane (2006) poängterar även vikten av att respondenterna själva måste vilja 

vara med på intervjuer. Vi frågade olika respondenter om de skulle kunna tänka sig att ställa 

upp på en intervju, vilket många ville. Dessutom var det många som var intresserade av ämnet 

vi forskade i. När vi sedan genomförde våra intervjuer fick alla respondenterna frågan om de 

ville vara anonyma men samtliga svarade att det inte var nödvändigt.  

3.9 Källkritik 

Vi anser att de källor vi har använt oss av i denna uppsats är tillförlitliga. Informationen från 

internet och tidningsartiklar anser vi också vara tillförlitliga då informationen som publicerats 

där är till för att förmedla fakta och inte reklam. Vi tar dock i beaktning att informationen som 

presenterats är publicerad för olika grupper av människor med olika syften. Dessutom kan de 

vara vinklade för ett visst syfte och för att målgruppen ska få en så bra uppfattning om områ-

det som möjligt. Detta har vi haft i åtanke när vi läst det insamlade materialet och under arbe-

tet med uppsatsen.  

 

Vi anser även att våra empiriska källor är tillförlitliga. Det som dock måste tas i beaktning är 

som sagt att vi har använt oss av bekvämlighetsurval när vi valde personerna som skulle ingå i 

undersökningen. Vi valde till största del ut människor som vi kände sedan tidigare, vilket kan 

ha färgat undersökningen både positivt och negativt. Ett exempel på detta är att en av förfat-

tarnas syster blev intervjuad. Att intervjua en sådan närstående person kan tyckas göra under-

sökningen mindre trovärdig, men i våra fall låg det enbart till fördel för oss då respondenterna 

vågade yttra sig på ett mer vågat sätt än vad de annars skulle ha gjort. Att vi dessutom valde 

respondenter från våra tidigare eller nuvarande arbetsplatser var dock både positivt och nega-

tivt för oss som författare. Det var positivt i den meningen att både medarbetare och chefer 

ställde upp och svarade på relativt personliga frågor emellanåt. Det var dock negativt i det 

avseendet att vi kan ha utnyttjat våra respondenters förtroende då de kan ha varit mer öppna 

än vad de annars hade varit.  
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3.10 Metodkritik 

En aspekt som är viktigt att ta upp är huruvida respondenterna verkligen svarade ärligt på våra 

frågor, speciellt dem som gällde medarbetarnas chefer. Risken finns att intervjupersoner inte 

ville säga hela sanningen då det är deras chef och arbetsplats de pratar om. Att exempelvis 

uttrycka sig negativt om sin chef kan vara svårt då medarbetarna inte vill att det ska fram-

komma senare, speciellt eftersom våra intervjupersoner inte ville vara anonyma. Detta för-

stärktes möjligtvis ytterligare vid de tillfällen som intervjuerna hölls på en plats inom företa-

get där den dagliga verksamheten ägde rum. Det kunde försvåra respondenternas syn och svar 

på frågorna då de ställdes i arbetsmiljön och inte på en neutral plats som ej kopplades till ar-

betet.  Vi använde även en diktafon vid varje intervju för att lättare kunna gå tillbaka och se 

vad som nämndes i intervjun samt kunna tillägna respondenten den fokus det faktiskt kräver 

att aktivt föra en frågedialog, för att få denne att känna sig både hörd och sedd. Baksidan av 

att använda diktafonen var att respondenten tycktes tänka sig för vad som nämndes under in-

tervjuns gång då det fastnade på band.     

Avstamp från metoden 

Nu har vi beskrivit hur vi gick tillväga när denna uppsats gjordes. Vi har redogjort för hur vi 

valde ut respondenter och argumenterat för varför vi tycker att dessa personer är trovärdiga. I 

nästa kapitel, empiri, redogör vi för respondenternas bakgrund och vad de talade om för oss 

under våra intervjuer med dem.  
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4. Empirisk referensram 
 

I detta kapitel redogör vi för den empiri som vi har samlat in. Vi börjar med att presentera 

våra respondenter, därefter skildrar vi deras upplevelser om vad de anser att kvinnligt och 

manligt ledarskap är och vad det betyder för dem. För att på enklast och mest givande vis 

kunna återge deras berättelser har vi här presenterat dem i anknytning till det företag de ar-

betar på och lagt upp det efter teman. 

 

Presentation av intervjupersonerna 

För att genomföra denna fallstudie har vi gjort nio intervjuer med personer från tre olika före-

tag och branscher. Vi valde att intervjua en chef och två medarbetare från varje företag för att 

få en bild av hur dessa personer ser på ledarskapsstilar, i synnerhet det som kallas kvinnlig 

och manlig ledarskapsstil. 

 

Peter Nilsson: Anläggningsansvarig i Ronneby Kommun. Har arbetet i kommunen i cirka 30 

år.  

Towe Ysner Harrisson: Arbetar som kassabiträde och badvakt på Ronneby Brunnsbad och i 

simhallarna. Har arbetat på anläggningarna i cirka 3 år. 

Matilda Gustavsson: Arbetar som badvakt och simlärare vid Ronneby Brunnsbad. Har arbe-

tat på anläggningen i cirka tre år. 

Ulrika Franzén: Arbetar som hotellchef på Kalmarsund Hotell. Började arbeta i receptionen 

1993 och blev hotellchef 1999 i samband med ett ägarbyte. 

Anu Helin: Är student men arbetar extra som städerska och frukostvärdinna på Kalmarsund 

Hotell. Hon har arbetat på hotellet sedan 2009. 

Louise Bottner: Är marknadsföringsansvarig och frukostansvarig på Kalmarsund Hotell. 

Angelica Nilsson: Arbetar som klinikchef och tandläkare för Folktandvården Ljungby-

holm/Torsås, Kalmar län. 

Marcus Ambre: Är tandläkare på folktandvården i Torsås. 

Helena Svensson: Arbetar som tandsköterska vid folktandvården i Ljungbyholm.  
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4.1  Kalmarsund Hotell 

4.1.1 Generella åsikter kring ledarskap 

Helin tycker att en chefs främsta uppgift är att ha en överblick över arbetsplatsen för att kunna 

styra medarbetarna mot ett mål. För att styra mot ett mål måste chefen delegera uppgifter till 

sina medarbetare och se till att dessa uppgifter blir gjorda. Helin anser även att det är chefen 

som i slutändan har det största ansvaret för verksamheten. Franzén anser att ett chefskap inne-

bär ett otroligt ansvar, både gentemot de anställda och cheferna ovanför. Hon menar att det är 

viktigt att skapa en trygg arbetsmiljö för de anställda och hon bryr sig även om den privata 

och sociala aspekten. Huvuduppgiften som chef anser Franzén dock vara att föra företaget 

framåt:  

 

”… det är ju på något sätt att styra skutan, att se till att man har ett mål och sen försöka ta 

sig fram till det målet.” 

 

 Bottner anser att en bra chef är en kompetent, tydlig och strukturerad person som undanröjer 

eventuella oklarheter kring vad målet är och hur alla ska ta sig dit. Hon säger också att chefen 

ska kunna säga hur det ska vara samt kunna ta svåra men nödvändiga beslut på ett sådant sätt 

att personalen följer med. Bottner menar att det är viktigt att chefen sätter sin prägel på verk-

samheten så att denne identifieras med verksamheten. Hon säger att det är viktigare för ett 

serviceföretag att chefen är närvarande vid kundkontakten. Vidare tycker hon också att det är 

viktigt att chefen har koll på den ekonomiska delen av företaget, för att kunna styra därefter. 

 

Helin värdesätter chefer som är raka och ärliga i sin kommunikation med medarbetare. Hon 

tycker att det är viktigt att chefer är insatta i alla delar på arbetsplatsen. Helin anser att det 

finns en risk att högre uppsatta chefer har en tendens att nedvärdera sina anställda och det ser 

hon som en mycket negativ egenskap. Hon menar att man som chef inte kan bli alltför vän-

skaplig med sina medarbetare, eftersom kompisrollen då kan krocka med chefsrollen och det 

kan finnas medarbetare som utnyttjar detta och inte låter chefen styra. En dålig chef är också 

en person som inte är rak i sin kommunikation med medarbetarna. Franzén anser att en bra 

chef är en person som lyckas förmedla sitt budskap till de anställda och kan staka ut vägen till 

målet som företaget vill nå. Hon anser det viktigt att chefer är lyhörda gentemot sina medar-

betare och inser att alla i organisationen är lika viktiga. Hon menar också att en bra chef är en 
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person som orkar med alla uppgifter den ställs inför och känner att han eller hon räcker till. 

Hon anser det också vara viktigt att kunna skilja på sak och person. En dålig chef är motsat-

sen.  

 

Bottner anser för att en person ska kunna vara bra på sin position behövs en vis grad av ut-

bildning eller introduktion för att personen i fråga ska veta lite vad som gäller samt vad som 

förväntas av den. Hon drar en liknelse med avancemang där en individ går vidare inom hie-

rarkin och ställs inför nya utmaningar både rent uppgiftsmässigt och inom vilka ramar den får 

verka inom, här ser hon ett behov av att få utbildning för att hålla individen inom ansvarsra-

marna samt att bidraga med hjälpsam information rörande dennes situation. Så för Bottner är 

en bra chef en person som delger sina medarbetare vidareutvecklingsmöjligheter inom respek-

tive ansvarsområde för att på sikt kunna bidra till en gynnsam utvecklig för företaget i sin 

helhet. Till skillnad från detta anser hon att en dålig chef är den som inte tillgodoser medarbe-

tarna någon form av utbildning utan tar för givet att de kan vad de sysslar med och inte behö-

ver några tips på vägen. 

4.1.2 Åsikter kring ledarskap i praktiken 

Helin anser att hennes chef är bra på många sätt, exempelvis bra på att delegera uppgifter till 

medarbetarna. Hon tycker dock att hennes chef i vissa lägen är för vänskaplig gentemot sina 

medarbetare och att detta har haft negativa konsekvenser genom att det ibland har lett till att 

chefen har svårt för att stå fast vid sina beslut. Helin menar dock inte att en chef aldrig kan 

vara vän med sina medarbetare, utan enbart att en chef bör kunna avgöra när det är vänskap 

eller chefskap som gäller. Hon kan även se ett problem i att ha två helt skilda roller på sin 

arbetsplats, alltså både vän och chef till de anställda. Helin tror att de anställda upplever ett 

besvär då det finns ett alltför stort hopp mellan rollerna. Hon menar dock att när företaget 

ställs inför problem så kan chefen lyckas bra med att styra med hela handen 

 

Helin anser att hennes chef är väldigt tydlig och bra på att kommunicera företagets mål för 

medarbetarna. Däremot tror hon inte att alla medarbetare lyssnar och agerar efter dessa mål, 

men det upplever hon inte är chefens fel, utan medarbetarnas. Vissa delar anser dock Helin 

vara svårare för chefen att kommunicera, så som feedback till de anställda. Hon tror ibland att 

det positiva stannar hos chefen och hennes närmsta medarbetare medan resten inte får ta del 

av den sortens feedback.  
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Bottner anser att hennes chef har vuxit in i sin roll som chef på ett bra sätt, speciellt genom att 

hon är lyhörd gentemot de anställda. Vidare säger hon att chefen har väldigt bra koll på eko-

nomidelen för företaget. Bottner anser att hennes chef till viss del kan agera olika beroende på 

olika situationer som uppstår och att hon är bra på att hitta lösningar på problem hon ställs 

inför. Hon anser dock inte att kommunikationen inom företaget fungerar perfekt, utan att 

medarbetarna ibland inte får all information som de behöver. Bottner anser att hennes chef är 

ledaren på arbetsplatsen eftersom det är chefen som medarbetarna vänder sig till när de behö-

ver något, men att det ibland finns andra element, så som informella ledare, som styr. 

 

Franzén berättar att hon försöker vara en bra chef i alla lägen, som ser sina anställda och hon 

försöka förmedla sitt och organisationens budskap och vägen för att nå målen. Hon känner 

dock att hon inte alltid lyckas. Hon tror på frihet under ansvar för sina medarbetare, speciellt 

eftersom många medarbetare har arbetat länge inom organisationen. Ibland blir hon dock be-

sviken och förstår att de anställda inte vill eller klarar av att ha frihet under ansvar och denna 

besvikelse har hon stundvis svårt att dölja, vilket hon anser vara negativt. Franzén tycker att 

hon blir en tråkig chef om hon måste detaljstyra organisationen och vill därför helst undvika 

det. Hon menar också att hon försöker vara så rak så möjligt i sin kommunikation med de 

anställda, men hon känner att hon ibland har svårt att sätta ner foten och vara bestämd. Hon 

tror att detta beror på att hon började som medarbetare innan hon blev chef, inom samma or-

ganisation. Hon berättar att hon hellre hade fått en chefsposition i en organisation där hon 

tidigare inte hade arbetat, än att vara kvar i samma organisation. Det finns personer inom or-

ganisationen som arbetat lika länge eller längre inom organisationen än Franzén och hon tror 

att detta leder till att det är svårt att leda dem och att de personerna kan känna det svårt att bli 

ledda. Men överlag tror hon på frihet under ansvar: 

 

”… jag tror mycket på att man jobbar bäst om man har frihet under ansvar samtidigt som 

man då vet om vad målsättningen med saker och ting är.” 

 

Franzén säger att hon försöker att agera konsekvent som chef i förhållande till sin ideologi 

och målsättningen. Ibland kan det dock uppstå situationer som kräver ett inkonsekvent age-

rande för att lösas. Hon menar att det lätt blir följder av att agera inkonsekvent då man som 

chef kan tappa förtroende gentemot de anställda. Franzén säger att hon i vissa fall inte når ut 

med sitt budskap till de anställda. Franzén ser sig själv mer som en i gänget än den solklara 

ledaren för medarbetarna och hon berättar att det finns informella ledare inom organisationen. 
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Som ledare ser hon sig som den eftertänksamma som låter situationen vänta en stund för att 

sedan komma med förslag till hur den ska lösas.  

4.1.3 Kvinnligt och manligt ledarskap 

Helin tror att en manlig ledarskapsstil är mer rak i kommunikationen och framåtsträvande än 

den kvinnliga. Hon menar att den manliga ledaren ser världen i svart eller vitt, medan den 

kvinnliga ledaren ser fler nyanser. Hon tror att den manliga stilen innebär att chefen säger hur 

den vill ha det och medarbetarna måste rätta sig efter det, oavsett till vilket pris så ska målen 

nås. Hon tror dock inte att manliga ledare kommunicerar mindre med sina medarbetare, bara 

att de är rakare i kommunikationen. Den kvinnliga ledarskapsstilen tror Helin är mjukare än 

den manliga genom att vara mer omhändertagande. Hon talar om den kvinnliga intuitionen 

och att kvinnliga ledare kan hamna i en ”mammaroll” som är snällare och mjukare. Helin an-

ser att en kvinnlig ledarskapsstil kan vara mindre rak i kommunikationen och att detta kan 

leda till osanningar, genom att budskap som ska förmedlas gör det med många mellanhänder. 

Hon tror dock inte att alla kvinnliga ledare agerar på detta sätt. Helin anser att hennes egen 

chef utövar en kvinnlig ledarskapsstil. Hon är kompis med sina medarbetare, samtidigt som 

hon kan vara bestämd. Helin tror att om hennes arbetsplats istället hade haft en chef som ut-

övade en manlig ledarskapsstil så hade flera av de anställda slutat. Detta beroende på att med-

arbetarna är vana vid en mindre rak form av kommunikation. Hon tror också att en manlig 

ledare hade ställt mer krav på medarbetarna och att detta skulle skapa ett nytt klimat på ar-

betsplatsen som medarbetarna inte skulle tycka om. Hon poängterar dock att detta är en vane-

sak, men i dagsläget är medarbetarna vana vid en kvinnlig ledarskapsstil. 

 

Franzén anser att den manliga ledarskapsstilen är mer målinriktad och rakare i kommunika-

tionen än den kvinnliga. Hon tror att den manliga stilen innebär att det är målet som är det 

viktiga och att chefen gör allt för att nå dit, oavsett på vilken bekostnad. Franzén anser att en 

kvinnlig ledarskapsstil är mer personlig och mera känsloinriktad gentemot personalen. Hon 

tror att den kvinnliga stilen är mindre konkret och hård och därför inte pekar med hela han-

den. Hon ser den kvinnliga ledarskapsstilen som en hönsmamma som samlar alla medarbetare 

under sina vingar för att skydda dem på resans gång. Vidare tror hon att det ligger mer arbets-

tid i den kvinnliga på grund av att det är lite mer svävande och att man som chef lätt tar på sig 

mer ansvarsområden för att alla ska må bra. Med detta i åtanke tror Franzén att det är lättare 

att gå in i väggen om en chef utövar en kvinnlig ledarskapsstil.  
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Franzén anser sig själv ha en väldigt kvinnlig ledarskapsstil, nästan till den grad att hon öns-

kar att hon ibland kunde plocka fram fler manliga drag för att få en bra mix. Hon poängterar 

att känsla och välmående på arbetsplatsen är viktigt, men även att resultatet är viktigt. Om hon 

bara hade fokuserat på att prestera bra siffror till sina chefer så tror hon att hennes intresse och 

glädje över arbetet hade minskat. Dock säger hon att för mycket känslor försvårar ett klart 

syfte i slutänden, därför förespråkar hon en mix mellan resultat och känslor för att lyckas med 

de dagliga sysslorna. Hon säger att när hon väl lyfter fram de manliga dragen så uppfattas det 

som abrupt och rakt fram jämfört med att ha varit mjuk innan. Om hotellet istället hade haft 

en chef som utövade en manlig ledarskapsstil så tror Franzén att mer fokus hade legat vid att 

nå ekonomiska resultat och att bilden av företaget gentemot gästerna hade skiftat från den 

personliga och omtänksamma till en lite hårdare bild. 

 

Bottner tror också att en manlig ledarskapsstil innebär mer struktur, raka besked men mindre 

utrymme till diskussion. Hon tror också att en man har lättare att på ett naturligt vis få struktur 

i sitt ledarskap medan en kvinnlig mer får kämpa fram från de anställdas sida. Hon tror att en 

kvinnlig ledarskapsstil är mer fokuserad på att lyssna på medarbetarna och ta till sig hur de 

vill att saker blir gjorda. Därför innebär en kvinnlig stil mer demokrati för att de anställda kan 

göra lite som de vill. En kvinnlig ledarskapsstil är också mer omhändertagande och gullande 

med de anställda. Bottner tror att en manlig chef på hennes arbetsplats hade skapat en annan 

struktur i atmosfären, då kvinnor på en kvinnodominerad arbetsplats ibland lyssnar mer på en 

manlig chef istället för en annan kvinna. Hon tror att detta beror på att en kvinnlig chef måste 

jobba hårdare för att framstå som en stark ledare eller chef inför andra kvinnor på arbetsplat-

sen. Vidare säger hon dock att det mer beror på vilken person man är.  

4.2 Folktandvården Ljungbyholm 

4.2.1 Generella åsikter kring ledarskap 

Svensson anser att det viktigaste för en chef är att vara öppen för nya idéer och att kunna 

lyssna på sina medarbetare. Samtidigt menar hon att en chef måste kunna vara bestämd och 

kunna delegera ut uppgifter till sina medarbetare. Det är chefen som har huvudansvaret, men 

hon anser samtidigt inte att chefen måste sköta planering så som schemaläggning. Ambre an-

ser att det viktigaste för en chef är att personen har ett mål för verksamheten som den strävar 

efter och har det övergripande ansvaret för att allt ska fungera på arbetsplatsen. Han tycker 

också att det är viktigt att chefen uppmuntrar sina medarbetare. Genom att få medarbetare att 
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trivas skapas förutsättningar till att göra ett bra jobb. Ambre menar att hans arbete handlar om 

att producera bra saker som gör patienterna nöjda och liknar därför sitt arbete vid en fabrik. 

Trots att det är chefen som har det yttersta ansvarat så ser han även sitt eget ansvar på arbets-

platsen eftersom han har en skyldighet att ge god vård till sina patienter. Nilsson anser att det 

är hennes uppgift som chef är att leda båda klinikerna på ett sådant sätt att länsborna kan må 

lite bättre, det vill säga få en hälsovinst i Kalmar. För att lyckas med denna uppgift måste kli-

nikernas kunskapspotential nyttjas maximalt, men samtidigt vägas mot att skapa en atmosfär 

så att det ska vara roligt och meningsfullt att gå till jobbet varje dag för de anställda. Nilsson 

anser att svårigheten ligger i en balansgång dem emellan. Nilsson anser att en chefs uppgifter 

ligger i att ha en större helhetsuppfattning för organisationen som sträcker sig både i nuet och 

fram till vad som väntar runt hörnet. Som chef ska du leda de anställda via en vision för hur 

det ska vara och dela upp visionen i mindre bitar för att underlätta hanteringen samt realise-

ringen av den. Hon tycker att en chef måste lyfta fram den inre motivationen hos de anställda 

för att på så sätt lyfta gruppen och den rådande arbetssituationen.  

 

”Att ha en vision är viktigt men målen måste finnas där på vägen.” 

 

Ambre anser att en bra chef är en person som kan känna av olika situationer och agera efter 

vad som krävs för en viss situation. Han anser inte bara att en bra chef ska kunna motivera 

medarbetarna utan även att chefen ska kunna sätta ner foten då det behövs. Han tycker inte att 

en chef ska vara vän med sina underställda på samma sätt som en kollega kan vara en vän 

utan en chef måste kunna ta beslut och genomföra beslutet. Det är också viktigt att chefen kan 

hantera konflikter. Ambre anser att en dålig chef är en chef som inte syns på arbetsplatsen, 

som inte uppmärksammar det medarbetarna gör och som är konflikträdd. Svensson anser att 

en bra chef är en person som klarar av att hantera konflikter. Det är viktigt för henne att hon 

kan ha förtroende för sin chef, både i personliga och jobbrelaterade frågor. Hon tycker inte att 

en chef ska agera som att denne är bättre än sina medarbetare utan hon vill helst ha en chef 

som både kan vara personlig med sina medarbetare, samtidigt som det ska vara tydligt att det 

är chefen som bestämmer när det gäller arbetssituationen. 

 

Svensson menar att en dålig chef är en person som inte bryr sig om sina medarbetare och på 

så sätt inte får förtroende av sina medarbetare. Hon anser det vara negativt med chefer som 

styr alltför hårt genom att lägga sig i för mycket, utan vill hellre ha ett mellanting då chefen 

både låter sina medarbetare ta eget ansvar samtidigt som de styr. Nilsson anser att en bra chef 
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ska vara tillgänglig för de anställda, ge feedback och uppskattning för det de anställda gör 

samt att finnas där när det är motvind som stöd så att den anställda känner att den har organi-

sationen bakom sig och är sedd som medarbetare. Hon förespråkar samtidigt att frihet under 

ansvar ger en bra arbetsmiljö detta då det är upp till individen ifråga att lösa uppgiften inom 

ramarna för organisationen. Detta anser Nilsson inge tillit då det är ett ansvar som stärker 

bandet mellan chef och medarbetare. Nilsson anser att en frånvarande och otydlig chef som 

inte står för sin sak, utan låter alla andra bestämma är en dålig chef. Hon ser inte hur ett sådant 

chefskap skulle kunna fungera då det behövs struktur och närvaro för att få alla i organisatio-

nen att dra åt samma håll. Parallellt med detta så behöver chefen vara där så de anställda kän-

ner trygghet i hur de ska utföra sina sysslor. 

4.2.2 Åsikter kring ledarskap i praktiken 

Svensson är relativt ny på sin arbetsplats och har därför inte någon längre erfarenhet av hur 

hennes chef är, men hon anser att hon är en bra chef genom att hon inger förtroende samtidigt 

som hon har koll på vad som sker och sina egna ansvarsområden. Svensson känner också att 

hon kan prata med sin chef på ett privat plan. Svensson tror att en anledning till att hon har en 

mer personlig relation till sin chef är att chefen arbetar tillsammans med sina medarbetare 

istället för att sitta på ett avskilt kontor och arbeta därifrån. Svensson anser att hennes chef är 

öppen för nya saker exempelvis om medarbetarna kommer med förslag på förändringar. 

 

Ambre berättar att hans enhet i Torsås är ganska självstyrande och att hans chef därför inte är 

på arbetsplatsen så ofta. Chefen har mest bara besökt arbetsplatsen då hon har behövt sprida 

information. Han anser därför att hon inte har behövt agera chef i den bemärkelsen som han 

anser en chef borde agera. Han tror att de andra på hans arbetsplats är vana vid att sköta sig 

själva och att chefen inte är speciellt närvarande och att det därför fungerar bra. Ambre anser 

inte att hans chef är den som skapar en god arbetsmiljö på arbetsplatsen, utan det gör de an-

ställda själva. Han anser inte att detta är något negativt gentemot hans chef utan bara att de 

anställda aldrig har krävt den rollen av sin chef, utan att de hellre sköter sig själva. Ambre 

menar att många av hans kollegor har tagit på sig olika ansvarsområden och att det därför 

finns informella ledare på olika avdelningar och att detta är en anledning till att hans arbets-

plats fungerar väldigt bra. Därför är gruppen självstyrande och har inget större behov av att ha 

en chef på plats. Ambre kan ändå se att det är hans chef som är ledare för gruppen, genom att 

det är chefen som de anställda lyssnar på när det väl gäller. 
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Nilsson anser att under de åren hon varit chef så har det framkommit att det är väldigt viktigt 

att ha personalen med sig, samt att försöka nå en någorlunda jämn syn på målet. Hon nämner 

även att det inte alltid är lätt att först vara en i gänget för att sedan ta klivet upp som klinik-

chef då omväxlingen tar tid för båda parterna att ta in samt vänja sig vid. Nilsson anser att hon 

på bästa möjliga sätt försöker vara konsekvent i utförandet av sitt chefskap, detta med anled-

ning att det behövs ett strukturerat chefskap för att undvika otydligheter längre fram. Hon är 

också medveten om att hennes chefskap i vissa fall kan uppfattas som fyrkantigt och vasst, 

men hon siktar efter att bli mer mjuk. Nilsson anser att personalens välmående och att nå eko-

nomiska mål är lika viktiga. Hon menar att även om det delegeras ut olika ansvarsområden 

inom klinikerna, vilket har skapat starka personer, så ser hon sig som den klara ledaren för 

medarbetarna. 

4.2.3 Kvinnligt och manligt ledarskap 

Nilsson tror, baserat på tidigare erfarenheter av både manliga respektive kvinnliga chefer, att 

de istället för att delas upp snarare kan anses som olika ledarskapsstilar. Den ena stilen pratar 

mer känslor och är mer känslomässigt laddad, medan den andra pratar mindre känslor och 

mera resultat. Hon säger även att det finns de som pratar mer produktivitet och hårda fakta 

kontra de som mer frågar hur du mår. Vad som sedan kan anses kvinnligt eller manligt vet 

hon inte riktigt. Ambre anser att en manlig ledarskapsstil innefattar en rakare kommunikation 

än den kvinnliga stilen. Den manliga stilen kan även vara mer ”bufflig”. Han tror även att den 

manliga ledaren inte är: 

 

”lika rädd för hur saker och ting uppfattas eller hur man ska ta tag i situationer”. 

 

Han menar också att manliga chefer är bättre på att ta tag i saker. Ambre tror att den kvinnliga 

ledarskapsstilen är bättre på att se sina medarbetare och på det sättet höja gruppen. Han tror 

dock att kommunikationen kan vara sämre genom att budskap lindas in eller att kommunika-

tionen uteblir för att ledaren inte vill hamna i konflikter med sina medarbetare. Att försöka 

undvika konflikt genom att inte prata om problemet tror han kan leda till att konflikter byggs 

upp och blir värre. Han är dock medveten om att han generaliserar. Svensson tror att manliga 

chefer är mer stränga och raka i sitt sätt att kommunicera än kvinnliga chefer. Kvinnliga che-

fer har istället en tendens att linda in sitt budskap och kan ha svårare att ta konflikter. Hon ser 

dock att även manliga chefer kan ha liknande tendenser, inte bara kvinnliga. Svensson anser 

att kvinnliga chefer kan ha lättare att kommunicera med sina anställda, dock ofta genom att 
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linda in sitt budskap, vilken kan leda till att budskapet inte helt når fram. Svensson tror att 

skillnaden mellan manligt och kvinnligt ledarskap främst är hur de löser konflikter: 

 

”Men om jag ska säga så här rakt upp och ner så tror jag skillnaden är hur man löser kon-

flikter, det tror jag är skillnaden mellan manligt och kvinnligt eller hur man beter sig, jag tror 

att män är mer rakt på medans kvinnor tisslar och tasslar lite…” 

 

Svensson anser att hennes egen chef har en blandad ledarskapsstil, både manlig och kvinnlig, 

men att den ändå är mest manlig, genom att hon är rak i sin kommunikation och genom att 

hon vågar säga vad hon tycker och tänker. Svensson tror att det kan vara en fördel att ha en 

chef med en kvinnlig ledarskapsstil på arbetsplatser där medarbetarna främst är kvinnor. Vissa 

män ser en väg att gå och då tar de den vägen och ingen annan, medan kvinnor kan vara mer 

öppna för nya förslag och vägar att gå. 

 

Ambre anser att hans chef utövar en kvinnlig ledarskapsstil genom att hon är bra på att se och 

ta hand om sina medarbetare men hon är inte särskilt hård eller rak i sin kommunikation. Han 

anser att den ledarskapsstil som hans chef utövar passar bra för hans arbetssituation. Han hade 

inte velat ha en mer rak kommunikation utan är nöjd med att ha en relativt passiv chef. Nils-

son själv tycker att hon har ett manligt ledarskap samtidigt som hon påvisar att hon försöker 

jobb på den lite mjukare delen av det. Hon säger att med den lite mjukare stilen så har hon lärt 

sig hur medarbetarna mår samt hur de kan uppmärksammas på bättre sätt.  

 

”När man jobbar i en så fyrkantig landstingsvärld är det lätt att man har med sig det i sitt 

ledarskap men då blir det för fyrkantigt, du måste kunna va lite smidig och så faktiskt… jag 

har fått lära mig att jag behöver vara mindre målinriktad och mer se mina medarbetare.” 

4.3 Ronneby Brunnsbad 

4.3.1 Generella åsikter kring ledarskap 

Gustavsson anser att en chef ska kunna styra på ett bestämt men samtidigt omsorgsfullt sätt 

som visar att man som chef tar hand om sina medarbetare. Hon tycker att en chef ska kunna ta 

tag i saker och att det är viktigt att en chef är närvarande. En chef ska ha det övergripande 

ansvaret och se till så att verksamheten fungerar genom att bland annat delegera ut arbetsupp-

gifter till medarbetarna. Även Ysner anser att en chef ska kunna leda sina anställda på ett 
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strängt men rättvist sätt. Hon anser det vara viktigt för chefer att de lyssnar på sina medarbeta-

re, tar hand om dem och ser till att allt fungerar på arbetsplatsen. Ysner menar att det är vik-

tigt för chefen att vara medveten om vad som sker på arbetsplatsen för att snabbt kunna vidta 

åtgärder då det behövs. P. Nilsson menar att vara chef innebär allt från ekonomiskt ansvar till 

personalansvar.  Han menar att det är viktigt att kunna ta människor på olika sätt, eftersom 

alla människor är olika. Därför är det viktigt att lära sig och förstå hur olika människor reage-

rar i olika situationer. Det är viktigt att kunna avsätta tid för att lyssna på sina anställda så att 

man som chef ständigt kan förbättras. Det växande ekonomiska ansvaret kräver alltmer tid, 

vilket i sin tur leder till att mindre tid ägnas åt personalen.  

 

Gustavsson anser att en bra chef är lugn och hanterar de anställda på ett bra socialt sätt samt 

att denne är öppen för idéer som de anställda kan tänkas ha. Hon tycker även att snabba be-

sked vid oklarheter är att föredra från chefens sida. Vidare tycker Gustavsson att ett tydligt 

chefskap behövs för att inte hamna i kompiszonen, men förklarar att hon föredrar en bland-

ning mellan kompis och chef. Gustavsson anser att en chef tenderar att bli mindre bra vid allt-

för hög frånvaro, det vill säga att chefen har för lite tid att leda de anställda. Har chefer för lite 

tid för de anställda uppstår det enkelt stress på arbetsplatsen, vilket kan leda till att stämning-

en blir otrevlig gentemot medarbetarna. Hon har förståelse för detta men poängterar att det 

finns olika sätt att vara otrevlig på. En chef kan vara hård men med en trevlig underton. Ysner 

anser att en bra chef är en chef som är insatt i alla delar på arbetsplatsen och lägger vikt vid att 

lyssna på sina medarbetare. Hon anser det även vara viktigt att chefen kan vara bestämd, men 

samtidigt öppen så att de anställda vågar säga vad de tycker.  

 

”En bra chef, det är en mänsklig chef!” 

 

Ysner anser att en dålig chef är en person som inte lyssnar på sina anställda och som inte är 

närvarande på arbetsplatsen, utan låter sina anställda sköta alla delar på arbetsplatsen. Hon 

tycker att en låt gå chef är en dålig chef då det antyder att chefen själv inte vågar ta ställning 

och ta svåra beslut. En chef måste kunna stå för vad den tycker. Och för att kunna ta svåra 

beslut så måste chefen vara närvarande och veta vad som sker på arbetsplatsen. Hon tycker 

också att det är viktigt att chefen inte favoriserar någon medarbetare utan att alla ska behand-

las lika. P. Nilsson menar att en bra chef är en som sätter sig in i den verksamhet denne ansva-

rar för, att chefen har all fakta som krävs för att kunna driva verksamheten. Det är viktigt att 

chefen kan röra sig ute i verksamheten och inte försöker styra verksamheten inifrån ett kontor.  
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P. Nilsson menar att en negativ aspekt med chefskap är att chefer har för lite tid för personal-

frågor. En chef måste föra en dialog med sina anställda så att rätt budskap och rätt känsla in-

nefattar sig. Det är viktigt att även visa omtanke för sina medarbetare genom att inte enbart 

visa sig vid förutbestämda möten utan att även försöka ta sig tiden att komma till en arbets-

plats oanmäld. P. Nilsson menar att en dålig chef är en person som inte lyssnar på personalen 

och inte sätter sig in i verksamheten som ska drivas.  

4.3.2 Åsikter kring ledarskap i praktiken  

P. Nilsson säger att han tycker det är viktigt att hans medarbetare ska må bra och trivas, men 

att det ibland är svårt då även han har en arbetsgivare som sätter krav och mål som han måste 

försöka att leva upp till för att få vara kvar på arbetsplatsen. För att få de anställda att trivas 

försöker han arrangera saker som alla kan göra tillsammans. P. Nilsson menar att det som är 

positivt med hans chefskap är att han rör sig ute i verksamheten. Det han anser är negativt 

med sitt chefskap är den belastning som har lagts på att klara av ekonomin. Det har gjort att 

han inte kan lägga ner önskvärd tid på sina anställda. Han menar även att han som chef är 

dålig på att ge beröm, vilket han tror gäller de flesta chefer. Ofta kommer den negativa kriti-

ken först, men beröm och uppmuntrande ord som betyder mycket för medarbetare kommer 

sällan fram. P. Nilsson menar också att de arbetsuppgifter som överförts till honom påverkar 

relationen till hans medarbetare. Att han har mer ansvar tror han speglar sig mycket på de 

anställda i och med att de märker av att han inte har tid att uppmärksamma dem så mycket 

som han borde.  Ysner anser att hennes egen chef inte alltid är tillgänglig för henne som an-

ställd då han står inför många olika uppgifter. Han har då svårt att prioritera och hon upplever 

då att han inte alltid är närvarande. Hon anser dock att han är bra på att lyssna och ta till sig de 

anställdas åsikter då det väl gäller. Ibland kan han dock lägga över för mycket ansvar på sina 

anställda. Där märker hon en uppdelning mellan anställda som chefen litar på, dem lägger han 

betydligt mycket mer ansvar på. Gustavsson säger även hon att hennes chef inte har tillräck-

ligt med tid för sina medarbetare, vilket resulterar i att närvaron inte alltid är den bästa. Det 

hennes chef hade kunnat vara bättre på är hur denne hanterar konflikter. Uppstår det konflik-

ter tycker hon att hennes chef är lite för mycket kompis med medarbetarna, vilket gör att han 

inte tas på allvar. Han är däremot ett stort stöd och bra att rådfråga om det skulle inträffa hän-

delser som hon inte har kontroll över eller inte kan hantera på egen hand.  
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Ysner tror att hennes chef har en liknande ledarskapsstil oberoende på situationen. Hon menar 

att han alltid är sig själv genom att alltid säga vad han tycker. Hon tror inte heller att han skul-

le ändra sin stil om han skulle ställas inför en krissituation då hon säger att:  

 

”… han är lugn som en filbunke.”. 

 

 P. Nilsson menar att han har agerat annorlunda i olika situationer men försöker numera att 

vara mer konsekvent i sitt agerande som chef. Han menar att det som chef är viktigt att lära 

känna sin personal och att det är olika individer som måste behandlas på olika sätt. Därav är 

han inte konsekvent i sitt chefskap. Har en chef lyssnat och varit ute i verksamheten så har 

denne lärt sig hur de olika individerna ska behandlas menar han. Han menar att detta kan upp-

fattas av de anställda att han inte är konsekvent i sitt chefskap. Han poängterar dock att målet 

är att slutresultatet ska bli detsamma för de berörda, oavsett huruvida de upplever att de blir 

behandlade på olika sätt. Han har alltid haft en nära relation med sina medarbetare och menar 

att det är viktigt att inte enbart tala om arbetet på arbetstid, utan även att kunna prata om pri-

vatlivet. Han uppfattar sig som att han närmast är för öppen i vissa fall, men han anser att det 

är ett bra sätt att leda på då han själv saknar tilltro till chefer som inte arbetar på det viset. 

Gustavsson tror att hennes chef skulle agera olika i olika situationer. Skulle det exempelvis 

uppstå en krissituation skulle han förmodligen vara mer aktiv än vad han annars är och hjälpa 

till mera. Han skulle inte enbart delegera ut order om vad alla ska göra utan han hade involve-

rat sig själv och deltagit aktivt.  

 

P. Nilsson tycker inte att han till 100 % når ut till alla med det ledarskap han har. Det finns 

alltid vissa bitar och personer som inte nås. Det beror mycket på att tiden inte räcker till till att 

förklara för sin personal varför saker är som de är. Ysner anser att hennes chef är väldigt kam-

ratlig med sina medarbetare genom att han lätt kan skämta med dem. Däremot är han inte all-

tid närvarande på arbetsplatsen och detta tror Ysner leder till att medarbetare inte alltid tar 

honom på allvar. Ysner anser att det är viktigt att chefer är vänliga mot sina anställda och 

skapar en vänskaplig atmosfär, men samtidigt måste chefen kunna förmedla sitt budskap, vara 

bestämd och ta beslut. Detta är en balansgång som hon själv upplever att hennes chef inte 

bemästrar. Ibland lyssnar medarbetarna på chefens beslut och agerar efter dem, men med ti-

den så går de tillbaka till så som det var innan beslutet blev taget. Ibland tycker hon dock att 

ansvaret ligger hos de anställda och att det är dem som agerar felaktigt. Dessa fel hade dock 

chefen kunnat rätta till lättare om han hade varit mer närvarande på arbetsplatsen. Gustavsson 
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anser att hennes chef förmedlar sitt budskap till henne och hennes medarbetare. Det gör han 

via frekventa möten med de anställda där eventuella problem/frågor lyfts fram.  

 

Ysner anser att det är hennes chef som är ledaren på arbetsplatsen och att han utstrålar aukto-

ritet. Problem uppstår dock då han inte är närvarande, då anser hon att respekten som medar-

betarna har för sin chef försvinner. Därför är hon inte säker på att de andra medarbetarna ser 

honom som ledare och att han kanske inte är den bästa ledaren i alla situationer. Hon tror inte 

att det finns någon informell ledare som de flesta följer, men kan dock se att vissa vänder sig 

till vaktmästaren då chefen inte är närvarande. Hon menar dock att medarbetarna oftast löser 

problem som de ställs inför själva, eller tar stöd av andra medarbetare. Hon menar även att det 

finns ett fåtal andra medarbetare som arbetat längre på arbetsplatsen som flera medarbetare 

ser upp till och lyssnar på, och att dessa medarbetare i vissa fall är starkare ledare för gruppen 

medarbetare än vad chefen är. Gustavsson däremot tycker inte att det är hennes chef som le-

der henne och de andra medarbetarna. Men hon tror att han skulle gjort det om han hade haft 

mer tid avsatt till dem. P. Nilsson säger dock själv att han uppfattar sig som ledaren i gruppen, 

men att han inte kan svara på huruvida hans anställda gör det eller inte. Han menar att han 

ofta tar på sig ledarrollen även när han kommer in i nya grupper.  

4.3.3 Kvinnligt och manligt ledarskap 

Gustavsson tror att en manlig ledarskapsstil är mer kamratligt och lite för snäll. Hon tycker att 

män är lite mesiga i sitt sätt att fatta beslut då hon upplevt att män alltid ska fråga andra vad 

de anser innan de tar ett beslut. 

 

” … det blir lite killigt så liksom...” 

 

P. Nilsson tror däremot att en manlig ledarskapsstil är tuffare, mer renhåriga och rättfram. 

Han tror att manliga ledare tar tag i problem direkt när de uppstår och att det inte blir lika 

mycket prat bakom andras ryggar. Ysner tror inte att den manliga ledarskapsstilen är fokuse-

rad på att lösa problem. Hon tror att manliga ledare hanterar problem direkt då de uppstår, 

men lösningen på problemet är den lösning som gynnar chefen och hans närmaste medarbeta-

re bäst. 

 

”… om man har en pyramid och han (chefen) står högst upp så kanske han bara ser till dem 

som är tre stegar ner och kanske inte riktigt ser till dem som är allra längst ner…”. 
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Ysner tror att detta hör samman med att manliga chefer inte tar hjälp av andra för att lösa pro-

blem, därför missar de att se till allas behov. Detta tror Ysner att den kvinnliga ledarskapssti-

len är bättre på, att se alla medarbetare. Hon är dock medveten om att hennes synsätt är för-

domsfullt:  

 

”… det kan ju lika gärna vara tvärtom. Det är ju lite som man ser kvinnliga ledare som snälla 

och godtrogna.”. 

 

 Ysner tror också att den manliga ledarskapsstilen innefattar mer stolthet och att även denna 

del leder till att män vill lösa sina problem själva. Ysner tror att den kvinnliga ledarskapsstilen 

är bättre på att ta hjälp av andra då problem behöver lösas och detta leder till att fler medarbe-

tare gynnas av lösningarna på problemen som uppstår. Hon tror att manliga medarbetare kan 

tycka att kvinnliga ledare verkar mesiga och inte vågar säga ifrån, men själv tror hon att detta 

beror på personligheten hos chefen, inte om den utövar en manlig eller kvinnlig ledarskapsstil.  

 

”Kvinnliga ledare kan vara mer lyhörda än vad män är tror jag.” 

 

Enligt Gustavsson agerar kvinnliga chefer på ett mer strukturerat sätt mot sina anställda, där 

alla får vara en del i beslutfattningen. Hon tror att det skiljer sig från det manliga sättet efter-

som kvinnliga chefer låter medarbetarna säga sin åsikt men i slutänden så fattar chefen beslu-

tet ensam och är då inte rädd för att en eventuell konflikt kan uppstå. Hon tror att kvinnor 

struntar i vad andra tycker och trycker istället på att det är de som är chef, men samtidigt är de 

duktiga på att lyssna på vad alla har att säga för att kunna fatta ett så bra beslut som möjligt. 

Vidare så tror hon att när kvinnor väl blir chefer vill de gärna visa sig lika duktiga som män, 

vilket gör att kvinnor arbetar mer än vad män gör för att i princip uppnå samma resultat.  P. 

Nilson tror däremot att en kvinnlig ledarskapsstil är lite mjukare, att det ska tänkas mer och 

kvinnliga ledare går mer försiktigt fram, men alla ska inte dras över en kant.  

 

P. Nilsson menar att han har ett manligt ledarskap, vilken han tror har med uppväxten att göra 

och vilka värderingar han har fått med sig i livet. Gustavsson anser att hennes chef har ett 

manligt ledarskap eftersom han har svårt att ta konflikter och är relativt mesig i sitt sätt att 

fatta beslut. Ysner tycker istället att hennes chef både har drag av den manliga och kvinnliga 

ledarskapsstilen. Hon tycker att han är auktoritär, vilket hon ser som en egenskap inom den 
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manliga ledarskapsstilen. Samtidigt är han mån om sina anställda och lägger stor vikt vid att 

lyssna på dem och ha en god kommunikation. Han är också väldigt bestämd och har lätt för 

att säga ifrån vilket Ysner ser som en egenskap inom den manliga ledarskapsstilen.  

 

Gustavsson tror att med en kvinnlig ledarskapsstil på sin arbetsplats hade inneburit att det 

skapats mer ordning och reda och bättre struktur. Hon tror att ordning och reda är ett begrepp 

som faller mer naturligt hos kvinnor än män. Det som hade varit negativt med ett kvinnligt 

sätt att leda tror hon hade varit att chefen i sådana fall hade lagt sig i för mycket. Just nu anser 

hon att hennes chef har ett manligt ledarskap vilket hon tycker resulterar i att arbetet inte tas 

tillräckligt seriöst. Hon antyder något ironiskt att det är till fördel för medarbetarna då det inte 

finns någon som tar tag i exempelvis sena ankomster. Ysner tror att om chefen på hennes ar-

betsplats hade haft en tydlig manlig ledarskapsstil så hade medarbetarna inte vågat säga vad 

de tyckte på samma sätt som de kan idag, vilket hon ser som en nackdel. Hennes chef har en 

balansgång mellan en kvinnlig och en manlig ledarskapsstil och det tror hon är den bästa vä-

gen att gå. Om chefen hade utövat en kvinnlig ledarskapsstil istället tror Ysner att det skulle 

kunna vara svårare för chefen att ta beslut och verkställa besluten. Dock belyser hon även 

denna gång vikten vid att ha balans mellan båda delarna. 

 

Det positiva med ett kvinnligt ledarskap tror Ysner kan vara att medarbetarna då kan våga 

säga vad de tycker, att diskussionerna blir mer öppna genom att chef och medarbetare löser 

problem tillsammans. Hon tror dock att detta kan leda till att ledarrollen då kan bli mer otyd-

lig och medarbetarna kan ha svårt för att veta vem som egentligen bestämmer. Detta problem 

tror hon inte uppstår lika lätt hos en chef med en manlig ledarskapsstil. Fördelarna med ett 

manligt ledarskap på sin arbetsplats är att problemen tas itu med på en gång, vilket gör att det 

inte skapas osämja på arbetsplatsen. P. Nilsson ser inga nackdelar med ett manligt ledarskap 

på sin arbetsplats. Men han menar vidare att det kan finnas fördelar med att ha ett kvinnligt 

ledarskap på sin arbetsplats i och med att arbetsklimatet skulle blivit annorlunda.  

 

”Det spelar egentligen ingen roll om det är en kvinna eller man som leder, det viktiga är att 

personen som är chef är rakryggad, ärlig och vågar stå för det som dyker upp.” 
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Avstamp empiri 

I detta kapitel har vi återgivit vad respondenterna hade att säga om sin syn på chefer, ledare 

och kvinnligt och manligt ledarskap. Med ovanstående citat i bakhuvudet går vi nu vidare 

med att tolka det som respondenterna upplever som en verklighet tillsammans med teorin. 
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5. Tolkning 
 

Detta kapitel avser att föra en tolkning kring respondenternas verklighetsuppfattning i kon-

trast med vad som sägs i teorierna. För att genomföra denna tolkning valde vi att först tolka 

respondenternas svar gentemot allmänna teorier kring ledarskap för att sedan gå vidare till 

att specialisera oss i diskussionen kring det som kallas kvinnligt och manligt ledarskap. 

5.1 Informella ledare 

För att bli ledaren för ett företag måste personen ha följare, det räcker inte att ha befattningen 

som chef. Detta kan leda till att det finns informella ledare på ett företag och att chefen i sig 

inte är den som leder sina anställda (Jackson & Parry, 2011; Ahltorp, 1998). Detta menar Ahl-

torp (1998) speciellt gälla för en nyanställd chef, den blir inte per automatik ledare. En av 

våra respondenter, Angelica Nilsson, är relativt nybliven chef. En av hennes anställda, Mar-

kus Ambre, menar att hon inte är den självklara ledaren i samtliga fall och att det istället finns 

personer på hans arbetsplats som har tagit på sig olika ansvarsområden, som han därför ser 

som informella ledare. Även Ulrika Franzén, chef på Kalmarsund Hotell, menar att hon inte 

alltid är den självklara ledaren. Hon har avancerat inom företaget och tror att detta har lett 

både till att hon har svårt att leda vissa personer som hon tidigare arbetat på samma nivå som, 

och också att dessa personer kan ha svårt att se henne som den självklara ledaren. Detta har 

lett till att även hon kan se informella ledare inom företaget. 

 

På Ronneby Brunnsbad anser två medarbetare, Towe Ysner Harrisson och Matilda Gustavs-

son, att det finns informella ledare som i många fall har mer legitimitet att leda än deras chef. 

De tror att detta beror på att chefen inte är närvarande på arbetsplatsen tillräckligt mycket för 

att de anställda ska kunna se honom som den självklara ledaren. Chefen själv, Peter Nilsson, 

säger att han uppfattar sig själv som ledaren, men han är inte säker på att de anställda gör det. 

Detta kan tolkas som att flera respondenter är medvetna om skillnaden mellan chef och ledare 

och att detta påverkar deras dagliga arbete. Ingen av respondenterna verkar dock se de infor-

mella ledarna som ett problem inom organisationen, utan accepterar att det är så det är och ger 

de informella ledarna legitimitet till att leda.  
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5.2 Olika roller 

Det är viktigt att en chef är medveten om dennes olika roller, både som chef och som privat-

person. Chefen har både krav på sig som kommer från dess egna chefer och krav från medar-

betarna som framkallar diverse informella roller. Det krävs en rollmedvetenhet för att chefen 

ska kunna hantera dessa roller (Alhtorp, 1998). Anu Helin, medarbetar på Kalmarsund Hotell 

upplever att hennes chef har två tydliga roller som hon visar upp, dels chefsrollen och dels 

kompisrollen. Hon anser att detta skapar problem för henne som anställd och även för andra 

medarbetare genom att hon ser en alltför stark skillnad mellan rollerna och kan därför uppleva 

det som besvärligt då hennes chef snabbt kan skifta mellan rollerna. Helin tror också att che-

fens kompisroll har lett till att de anställda på hotellet ibland ignorerar chefens beslut, just 

eftersom att de ser henne som en i gänget istället för en chef. Hon menar dock inte att det är 

negativt att ha en vänskaplig relation till sina anställda, men hon tror att det är svårt att hitta 

en balansgång och att veta vilken roll som ska användas vid olika tillfällen. Franzén själv vill 

helst vara en i gänget på arbetsplatsen och ser inte sig själv som den självklara ledaren. Hon 

tog inte upp några negativa aspekter av detta, utan menade att de gånger hon hade svårt att 

sätta ner foten och få de anställda att agera efter hennes order, berodde det mer på att hon har 

gått från att vara medarbetare till att bli chef, än att hon är kompis med de anställda. Dock kan 

vi se att dessa två aspekter hör samman.  

 

Helena Svensson, som arbetar på Folktandvården, vill gärna att chefer ska ha båda dessa rol-

ler. Hon vill ha en chef som hon kan ha en personlig relation till eftersom hon tycker att det är 

viktigt att kunna prata med sin chef på ett personligt plan. Men hon ser också vikten vid att 

chefen ska kunna ta besluten när det väl gäller. Hon ser inte ett problem i att en chef ska kun-

na ha båda dessa roller. Det gör dock Markus Ambre. Han tycker inte att en chef ska vara vän 

med sina underställda på samma sätt som en kollega kan vara en vän, utan en chef måste 

främst ha chefsrollen, för att kunna ta beslut och genomföra besluten. Både Gustavsson och 

Ysner tycker att det är viktigt att en chef både ska kunna hantera rollen som chef och rollen 

som vän. De upplever dock att deras egen chef är sämre på att hantera konflikter, just efter-

som han är för mycket kompis med sina anställda och därför inte blir tagen på allvar. P. Nils-

son själv upplever ibland att han kan vara för öppen gentemot sina anställda, men att han ändå 

ser det som positivt att vara vän med sina medarbetare. Respondenternas åsikter tyder på att 

chefers olika roller är avgörande på arbetsplatser. De flesta vill ha en chef som både kan han-

tera kompisrollen och chefsrollen men de anser att det är en svår balansgång. Det är också 
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intressant att se att respondenterna ofta tycker att chefens olika roller kan krocka med var-

andra och att detta kan skapa problem kring beslutsfattande och genomförande av beslut. Vi 

tolkar detta som att de flesta respondenter hellre vill att chefen lägger vikt vid chefsrollen, än 

vid kompisrollen. 

5.3 Olika generella ledarskapsstilar 

När en organisation ställs inför nya och annorlunda situationer så kan chefen behöva styra och 

stötta sina medarbetare på ett annorlunda vis än den är van vid. En medarbetare med lång er-

farenhet inom organisationen kan i vanliga fall behöva mindre styrning än en nyanställd, men 

om medarbetaren med lång erfarenhet ställs inför en ny situation så kan den behöva mer styr-

ning än vanligt (Blomquist & Röding, 2010). Ysner tror att hennes chef har en liknande ledar-

skapsstil oberoende på situationen. Hon tror inte ens att han skulle ändra sin stil om han skulle 

ställas inför en krissituation och Ysner illustrerar detta med att säga: ”… han är lugn som en 

filbunke.”. Gustavsson däremot tror att hennes chef agerar olika beroende på olika situationer 

han ställs inför. P. Nilsson själv menar att han har agerat annorlunda som chef när annorlunda 

situationer har uppstått. Han poängterar också att det som chef är viktigt att lära känna sin 

personal och att det finns olika individer som måste behandlas på olika sätt. Han menar att 

detta, av de anställda, kan uppfattas som att han är inkonsekvent i sitt chefskap. Han poängte-

rar dock att målet är att slutresultatet ska bli detsamma för de berörda, oavsett huruvida de 

upplever att de blir behandlade på olika sätt.  

 

Helin och Bottner anser att deras chef är bättre på att styra med hela handen då nya situationer 

uppstår och att hon hanterar sådana situationer bra. Franzén säger själv att hon försöker att 

agera konsekvent som chef i förhållande till sin ideologi och målsättningen. Ibland kan det 

dock uppstå situationer som kräver ett inkonsekvent agerande för att lösas. Hon menar att det 

lätt blir följder av att agera inkonsekvent då man som chef tappar förtroendet i vissa situatio-

ner gentemot de anställda. Detta tolkar vi som att både Franzén och P. Nilsson tror att deras 

chefskap kan upplevas som inkonsekvent av medarbetarna och att de tror att detta är negativt. 

Medarbetarnas svar tyder dock på motsatsen, att de uppskattar att deras chefer är kapabla att 

agera olika beroende på olika situationer. P. Nilsson visar särskilt tydligt att han förstår vikten 

vid att olika personal kräver olika styrning och stöttning. När vi frågade respondenterna om 

hur de ansåg att deras chef agerade då den ställdes inför nya situationer så upplevde vi att de 
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flesta ansåg att det var något negativt att ändra på sin ledarskapsstil. Vi upplevde att cheferna 

nästintill ursäkta sitt beteende då de pratade om att de ändrade på sin ledarskapsstil.  

 

Blomquist och Röding (2010) beskriver att en uppgiftsorienterad ledare främst fokuserar på 

produktionen för att nå målet med den uppgift ledaren ställts inför. En personinriktad ledare är 

istället mer inriktad på medarbetarna i organisationen och skapar resultat genom att se till att 

medarbetarna har det bra. Dock kräver de flesta situationer att ledaren är både uppgiftsoriente-

rad och personorienterad, trots detta tenderar ofta en ledare att ha större fokus på en av delar-

na. Helin anser att hennes chef är bra på att delegera uppgifter till de anställda och att hon 

tydligt visar vilka mål företaget har. Däremot får hon inte alla medarbetare att arbeta mot 

samma mål, utan vissa personer är svårare att styra. Helin tror dock att detta snarare beror på 

medarbetarna än på hennes chef. Hon tror att hennes chef försöker att styra sina medarbetare 

hårt, men att de själva inte uppfattar det så. Bottner anser inte att kommunikationen inom fö-

retaget fungerar perfekt och att medarbetarna därför inte alltid får all information som de be-

höver. 

 

Franzén menar att hon försöker att förmedla sitt och organisationens budskap och vägen för 

att nå målen. Hon känner dock att hon inte alltid lyckas. Hon tror på frihet under ansvar för 

sina medarbetare, speciellt eftersom många medarbetare har arbetat länge inom organisatio-

nen. Ibland blir hon dock besviken och förstår att de anställda inte vill eller klarar av att ha 

frihet under ansvar och denna besvikelse har hon stundvis svårt att dölja, vilket hon anser vara 

negativt. Franzén tycker att hon blir en tråkig chef om hon måste detaljstyra organisationen 

och vill därför helst undvika det. Hon menar också att hon försöker vara så rak som möjligt i 

sin kommunikation med de anställda, men hon känner att hon ibland har svårt att sätta ner 

foten och vara bestämd. Franzén säger att hon i vissa fall inte når ut med sitt budskap till de 

anställda. Vi anser att detta tyder på att Franzén både har ett personorienterat och uppgiftsori-

enterat ledarskap. Hon bryr sig om de anställda och vill vara en i gänget, samtidigt som hon är 

noga med att visa vad målet är för organisationen, men är inte helt klar över att visa hur med-

arbetarna ska jobba för att nå målet. Även om hon vill vara en i gänget så tolkar vi det som att 

hon till viss del utövar ett uppgiftsorienterat ledarskap, trots att hon mest är personorienterad.  

 

Vi har beskrivit Golemans (2000) sex olika ledarskapsstilar; den tvingande, förebildande, 

demokratiska, samförstående, auktoritativa/visionära, och coachande stilen. Goleman poäng-

terar att ledare använder sig av flera olika stilar, oftast till och med under en veckas tid. Vi 



60 

 

tolkar ovanstående text som att Franzén använder sig av flera av dessa stilar. Den förebildan-

de stilen ser vi genom att hon har höga krav på både henne själv och hennes medarbetare och 

när prestationen inte blir så hög som hon har förväntat sig så blir hon besviken. Denna stil 

fungerar bäst då medarbetarna har en hög kunskap och är väl motiverade. Detta kanske inte 

stämmer alla gånger på Franzéns arbetsplats och då visar hon det genom att bli besviken. Vi 

tolkar det även som att Franzén använder sig av den demokratiska ledarskapsstilen genom att 

hon tror på frihet under ansvar och på så sätt vill att hennes medarbetare själva ska ta beslut 

för att nå mål och resultat. Vi ser även att hon använder sig av den samförstående stilen ge-

nom att hon har skapat känslomässiga band med sina medarbetare, eftersom hon vill vara vän 

med sina medarbetare och vara en i gänget. Den sista stilen som vi tycker stämmer in på 

Franzéns ledarskap är den auktoritativa ledarskapsstilen, vilket innebär att ledaren inspirerar 

sina medarbetare för att nå gemensamma mål. Ledaren stakar ut vägen mot målet, men låter 

medarbetarna själva bestämma hur de ska nå dit. Vi tolkar det som att Franzén är noga med 

att kommunicera målet med sina medarbetar, men att hon ibland missar att kommunicera vä-

gen för att nå målet. 

 

Nilsson anser att det är väldigt viktigt att ha personalen med sig, samt att försöka nå en någor-

lunda jämn syn på målet. Nilsson anser att personalens välmående och att nå ekonomiska mål 

är lika viktiga. Svensson upplever att hon kan prata med sin chef på ett privat plan och hon 

tycker att hennes chef är öppen för nya saker, exempelvis om medarbetarna kommer med för-

slag på förändringar. Ambre anser att hans chef inte är särskilt närvarande på hans arbetsplats 

och istället har chefen gett han och hans kollegor väldigt mycket eget ansvar. Vi tolkar detta 

som att Nilsson är en chef som även hon både har ett personorienterat och uppgiftsorienterat 

ledarskap. Vad gällande Golemans (2000) sex olika ledarskapsstilar; tvingande, förebildande, 

demokratiska, samförstående, auktoritativ/visionär, och coachande tolkar vi det som att Nils-

son identifierar sig själv med den demokratiska ledarskapsstilen, genom att hon anser det vik-

tigt att medarbetarna och hon själv är på samma linje vad gällande mål och vision. Hon an-

vänder sig även av den samförstående stilen genom att hon lägger vikt vid kommunikation 

med sina medarbetare och hon använder sig av den auktoritativa ledarskapsstilen genom att 

hon fokuserar på att inspirera sina medarbetare för att nå gemensamma mål. 

 

Både Ysner och Gustavsson menar att deras chef inte är tillräckligt tillgänglig för sina medar-

betare. Däremot så anser de att han är bra på att lyssna och ta till sig de anställdas åsikter. 

Ibland känner de dock att han har en tendens att lägga över för mycket ansvar på sina anställ-
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da. Samtidigt så tycker de båda att deras chef är för mycket kompis med sina anställda och att 

detta leder till att han har svårt att hantera konflikter. P. Nilsson menar själv att han hade velat 

ha mer tid till sina medarbetare, men att direktiv från hans chefer gör att han måste lägga tid 

på annat. Han tror själv att hans medarbetare har samma uppfattning samtidigt som han menar 

att han har en nära relation med sina anställda. Respondenternas åsikter tyder på att även P. 

Nilsson utövar flera ledarskapsstilar. Vi tolkar detta som att han utövar en demokratisk ledar-

skapsstil, dels för att han vill det, och dels för att han inte har tid att detaljstyra verksamheten. 

Vi kan även genom respondenternas svar se att han använder sig av den samförstående stilen 

genom att han tycker att det är viktigt att ha känslomässiga band till sina medarbetare, dock 

tyder det på att kommunikationen har blivit sämre på grund av brist på närvaro. 

5.4 Påstådda egenskaper hos kvinnliga och manliga ledare 

För att få förståelse för betydelsen av uppdelningen mellan kvinnligt och manligt ledarskap 

valde vi att undersöka vad olika teorier påstår kring dessa begrepp. Genom detta fick vi fram 

olika generaliseringar kring egenskaper som kvinnliga och manliga ledare anses ha. Vi fråga-

de även våra respondenter om deras bild av kvinnligt och manligt ledarskap. Dock var alla 

noga med att påpeka att de pratade om en stereotyp bild av ledarskapsstilarna. Nedan har vi 

jämfört dessa bilder av kvinnligt och manligt ledarskap.      

 

Ganér (1994) menar att egenskaper som män anses ha är att de är oberoende av andra, kraft-

fulla, logiska, resultatinriktade, konkurrensinriktade och djärva. Män i arbetslivet uppfattas 

ofta som att de sätter arbetsuppgifterna de ska utföra framför relationerna med sina anställda 

och att de koncentrerar sig på en uppgift i taget och ser inte helheten. Rosener (1995) beskri-

ver män tenderar att leda på ett kontrollerat och auktoritärt sätt och Solberg (1995) menar att 

mäns handlingssätt förklaras med teknisk-ekonomisk rationalitet. Eagly och Johannesen-

Schmidt (2001) har tagit fram ett begrepp som kallas agentic ledarskapsstil, vilket innebär att 

ledaren är kontrollerande och tror mycket på sig själv. Andra egenskaper är att dessa ledare 

har ett aggressivt sätt att leda, höga ambitionsnivåer, är dominerande, självständiga, vågande, 

självsäkra och tävlingsinriktade. I medarbetares ögon innebär detta beteende att chefen möj-

ligtvis talar nedlåtande, tävlar om uppmärksamhet, influerar andra och tar initiativ till att hitta 

förslag till problem som uppstår.  Denna ledarskapsstil är mer utbredd hos män än kvinnor. 
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Majoriteten av våra respondenter ansåg att manliga ledare är raka i sin kommunikation med 

sina medarbetare. De menade också att det är vanligt att manliga chefer pekar med hela han-

den och att detta leder till mindre utrymme för diskussion och mindre prat bakom ryggen. En 

anledning till detta ansåg de vara att manliga ledare är mindre konflikträdda och att de därför 

vågar ta diskussioner och ta tag i problem på en gång. Dock ansåg en person att när en manlig 

chef löser problem så blir det lätt att det är chefens och hans närmsta medarbetare som gyn-

nas, inte majoriteten av de anställda. Två personer ansåg också att manliga chefer är framåt-

strävande, men att det chefen säger måste de anställda göra. En person ansåg också att den 

manliga ledarskapsstilen har mer struktur. En respondents åsikter gick ganska starkt isär med 

resterande respondenter. Hon ansåg istället att den manliga ledarskapsstilen ger mer utrymme 

åt anställda att fatta beslut tillsammans och att denna stil på så sätt är mer mesig, snäll och 

kamratlig. Vi tolkar det som att respondenternas åsikter kring kvinnligt och manligt ledarskap 

till viss del stämmer överens med ovanstående teoretikers åsikter, men det majoriteten främst 

tryckte på var att kommunikationen från en manlig ledare till anställda är mer rak och detta 

var inget som teorierna tog upp. Däremot stämmer teorierna överens med att den manliga le-

darskapsstilen inte har lika stort fokus på sina medarbetare, utan det är att nå resultat som är 

det viktiga. Majoriteten av respondenterna beskriver egentligen den manliga ledarskapsstilen 

som ett ganska aggressivt sätt att leda. 

 

Motsatsen till agentic ledarskapsstil, som tidigare nämnts, är communal ledarskapsstil. Denna 

stil innebär att ledaren lägger vikt vid medarbetarnas välfärd genom att exempelvis vara käns-

losamma, hjälpfulla, snälla, sympatiska och äga en känsla för andras sinnesstämningar. I 

medarbetarnas ögon är sådana ledare försiktiga i sitt språk med medarbetarna, eftersträvar inte 

alltid att stå i centrum, accepterar att andra har andra sätt att gå tillväga, stöttar andra och dis-

kuterar gärna med andra när problem måste lösas. Denna stil är mer utbredd bland kvinnor än 

män. (Eagly och Johannesen-Schmidt 2001). Ganér (1994) anser att kvinnliga ledares egen-

skaper är att de är relationsinriktade, beroende av varandra, inriktade på att samarbeta, känslo-

samma, mjuka, förstående och försiktiga.  Kvinnor anses även sätta de sociala aspekterna i 

första hand och har i många avseenden lättare för att se helheten och att göra flera saker sam-

tidigt. Eagly och Johnson (1990) och Rosener (1995) menar att kvinnliga ledare tillämpar en 

demokratisk och social stil att leda på. Andra egenskaper är att de är mer personliga och tillå-

ter sina medarbetare att delta mer i samband med beslutsfattande. Solberg (1995) visar att 

kvinnors handlingssätt och beteende ofta förklaras med hjälp av begrepp som omsorgs- och 

ansvarsrationalitet.  
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Två av våra respondenter pratade om den kvinnliga ledarskapsstilen som en mammaroll, ge-

nom att den främst är omhändertagande. Andra personer pratade om andra mjuka egenskaper 

så som att denna roll är snällare, känsloinriktad och mer personlig. Flera respondenter menade 

att den kvinnliga stilen är mindre rak i kommunikationen genom att budskap lindas in och att 

det kan leda till prat bakom ryggen. Samtidigt ansåg flera personer att den kvinnliga stilen är 

bättre på att uppmärksamma och lyssna på sina anställda. Vissa respondenter menade att den-

na stil därför är mer demokratisk än den manliga. Detta trodde dock en person kunna leda till 

att ledarskapsrollen blir mer otydligt, då alla medarbetare får vara med och bestämma. Tre 

personer menade att denna stil är sämre på att hantera konflikter än den manliga stilen. Tre 

respondenter tog upp aspekten att de trodde att kvinnliga ledare jobbar hårdare än män i sitt 

ledarskap. Delvis trodde de att detta berodde på att kvinnliga ledare vill visa sig lika duktiga 

som män, då den stereotypa bilden av en chef är en man. En person trodde också att detta kan 

leda till att kvinnliga ledare är utsatta för en större risk att gå i väggen. En respondents åsikter 

skiljde sig markant från de övriga. Hon höll med övriga respondenter om att kvinnliga ledare 

är bättre på att lyssna på sina anställda, men hon trodde ändå att den kvinnliga ledaren i slut-

ändan tar det beslut den själv vill och inte alls är konflikträdd. Hon menade också att den 

kvinnliga stilen innebär mer struktur och att denne ledare lägger sig i det dagliga arbetet mer 

än den manliga ledaren.  

 

Vi tolkar det som att respondenternas åsikter angående den kvinnliga ledarskapsstilen stäm-

mer mer överens med nämnda teoretikers åsikter, än vad gällande den manliga ledarskapssti-

len. Som vi har visat så stämmer många egenskaper överens, så som att den kvinnliga stilen är 

mer omhändertagande, demokratisk och relationsinriktad. Det var intressant att flera respon-

denter ansåg att den kvinnliga ledarskapsstilen innebär mer arbete och att denna stil kan leda 

till att ledaren går in i väggen. Vi ser det även som intressant att en av respondenterna hade 

helt skilda åsikter angående den manliga och kvinnliga ledarskapsstilen. Vi tolkar responden-

tens svar som att hon inte generaliserar över manlighet och kvinnlighet, utan istället enbart 

fokuserar på ledarskapsstilen, kanske olika ledarskapsstilar som hon har stött på hos män och 

kvinnor. 

 

Både de flesta teoretiker som i detta avsnitt har nämnt och alla respondenter vi har intervjuat 

har varit noga med att påpeka att detta är en stereotypisk bild som de har beskrivit av kvinnli-

ga och manliga ledare. De flesta respondenter menade att vilken stil en ledare har främst beror 
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på personligheten hos ledaren, inte dess kön/genus. Vi valde ändå att visa upp denna generali-

serande bild för att sedan gå vidare i tolkningen för att se vad denna bild leder till för konse-

kvenser för ledare och ledarskapet.  

5.5 Könsstereotypa förväntningar  

Eagly och Johannesen-Schmidt (2001) menar att chefer och andra ledare har roller som är 

definierade av deras specifika position inom organisationens hierarki, men samtidigt är de 

bundna av den roll som könet spelar. Därför är det troligt att det kring ledarskapsroller uppstår 

normer om hur ett arbete bör skötas. Men att kön influerar beteende kring en viss roll som 

finns inom en organisation uppstår inte enbart för att vi förväntar oss olika av könen, som 

ledarna dessutom besvarar, utan även för att de flesta människor har en tendens till att interna-

lisera könsrollerna till en viss grad. Som ett resultat av detta har män och kvinnor som leder 

ofta olika förväntningar på hur de själva bör leda. Flera respondenter antydde om könsstereo-

typa egenskaper då de diskuterade kvinnligt och manligt ledarskap. Vi tolkar det som att de 

tydligt kopplade samman att vara kvinnlig eller manlig med att ha kvinnlig eller manlig ledar-

skapsstil. Flera respondenter började tala i termerna hur kvinnor och män beter sig istället för 

att prata ledarskapsstil. Vi kopplar samman respondenternas åsikter till att detta generellt är 

vanligt och genom att prata kvinnlig och manlig ledarskapsstil så för vi över flera stereotypa 

egenskaper från att vara kvinnlig och manlig, till att få kvinnor och män som leder att leda på 

ett visst sätt och tillskrivas vissa egenskaper, istället för att bara se till deras ledarskapsstil.   

 

Due Billing (2006) menar att majoriteten av de jobb som finns kategoriseras av de roller som 

förknippas med kvinnor eller män. Därav kan de kvinnor som väljer ett så kallat ”manligt” 

yrke, exempelvis ett chefsjobb, betraktas som okvinnlig av sin omgivning. Herrera et al. 

(2012) menar att när kvinnor väl lyckas avancera inom en manlig position eller ett yrke för-

väntas de uppträda och leda på ett manligt vis för att bekräfta den manliga kulturen och dess 

status. Att bryta mot ett rådande könsrollsmönster på detta sätt kan innebära att kvinnor för en 

inre konflikt med sig själva gällande viljan till att utöva sitt yrke gentemot risken att bli kallad 

okvinnlig. En av våra representanter var chef och man. Han var väldigt snabb med att säga att 

hans egen ledarskapsstil var manlig, trots att han pratade om många egenskaper som teorier 

och andra respondenter ansåg vara kvinnliga ledarskapsegenskaper. Vi tolkar detta som att 

han själv kände sig tvungen att hävda sin manlighet och detta kan tyda på att det är lättare för 

en kvinna att säga att hon har en manlig ledarskapsstil än för en man att säga att han har en 
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kvinnlig ledarskapsstil. En anledning till detta kan vara att normen är att chefer än män. En av 

de cheferna som var kvinna som vi intervjuade menade att hon hade en manlig ledarskapsstil 

och verkade inte alls känna att detta var ett problem att erkänna. Kanske berodde detta på att 

hon ser det som en fördel att leda utefter en manlig ledarskapsstil, just eftersom detta anses 

vara normen. 

 

Due Billing (2006) menar att möjligheten finns att sättet som kvinnliga chefer och ledare kon-

strueras på kan påverka de anställdas förväntningar på denne, exempelvis genom medier. Det-

ta benämner hon som social kontroll, en strävan efter att reglera beteende hos en grupp. Även 

Jackson och Parry (2011) diskuterar hur media bidrar till att skapa sociala konstruktioner och 

social smitta genom att media formar karaktärsdrag som följare kan tänkas tillskriva sina leda-

re. Medier kan även påverka vad vi anser vara ett etiskt eller oetiskt ledarskap eller vad som 

är ett effektivt eller ineffektivt ledarskap. Ledaren har därför inte själv kontroll över sitt öde 

utan det är följarna som till stor del påverkar ledarens identitet och inflytande. 

 

Det var enbart en av våra respondenter som ansåg att dennes chef hade en ledarskapsstil som 

inte var densamma som chefens genus. I det fallet tyckte dock den anställde att hennes chef 

både hade en manlig och en kvinnlig ledarskapsstil. Detta kan vi tolka som att de förväntning-

ar som finns på en chef, speglar förväntningarna på dennes genus. Som tidigare nämnts var 

det en person som utmärkte sig genom att oftast gå emot de andra respondenternas åsikter 

angående kvinnlig och manlig ledarskapsstil. Hon ansåg att en manlig ledarskapsstil var me-

sig och snäll i sin karaktär, samt att denne inte kunde ta beslut utan att diskutera det med 

andra personer. Hon ansåg också att hennes egen chef, en man, hade en manlig ledarskapsstil. 

Det kan vara så att hon la så stor vikt vid genus, att de egenskaper som hennes egen chef hade, 

var tvungen att tillskriva det genus han hade. Utan att fråga henne rakt ut vilken sorts ledar-

skapsstil hennes chef hade, så hade vi tolkat det som att han hade en kvinnlig ledarskapsstil, 

om vi hade utgått från de teorier vi använt oss av för att beskriva det kvinnliga och manliga 

ledarskapet. Detta kan tyda på att det inte är av största relevans att just dela in ledarskapsstilar 

i kvinnligt och manligt, då det ändå tolkas på så pass olika vis.  

 

Föreställningarna om kvinnor och män kontrollerar oss genom att de beskriver hur vi ska bete 

oss för att bli socialt accepterade. Dessa föreställningar kan ses som stereotypa bilder (Aries, 

1996). Detta diskuterar även Wahl (2003) då hon menar att könsroller är något som lärs in och 

det som utgör föreställningarna om dem kallas för stereotyper. Det är dessa stereotyper som 



66 

 

skapar skillnader mellan kvinnor och män i organisationer. Due Billing (2006) menar att des-

sa stereotyper kan leda till att många kvinnor känner sig tvingade att agera utifrån ett visst 

sätt, som inte alltid är ett sätt där de känner igen sig. Därför anpassar många kvinnor sina sätt 

att leda efter de förväntningar som de har på sig, just eftersom de är kvinnor. Under insamlan-

det av vårt empiriska material så ställde vi först generella frågor kring ledarskap till våra re-

spondenter. Mot slutet av intervjuerna så frågade vi dem vad de trodde att en kvinnlig respek-

tive manlig ledarskapsstil innebar. De flesta intervjupersoner påpekade då att den bild de 

byggde upp kring kvinnlig och manlig ledarskapsstil var en stereotyp bild och att de inte trod-

de att alla kvinnor och alla män ledde på ett visst sätt. Vi menar att även fast människor är 

medvetna om att de pratar om en stereotyp bild så påverkar dessa bilder oss människor. Det 

visade sig tydligt att anställda som hade en kvinna till chef ansåg att hon hade ett kvinnligt 

ledarskap och de som hade en man ansåg att han utövade en manlig ledarskapsstil. Vi tolkar 

detta som att de stereotypa bilder som finns kring manlighet och kvinnlighet även smittar av 

sig på vad som är en kvinnlig respektive manlig ledarskapsstil. Genom detta drar vi koppling-

en till att det hade varit bättre att fokusera på att dela in ledare i andra ledarskapsstilar än just 

kvinnlig och manlig. En variant vi stötte på under vår teoretiska genomgång var transformativ 

respektive transaktionell ledarskapsstil som vi nedan gör en tolkning av. 

5.6 Transformativt och transaktionellt ledarskap 

Eagly och Carli (2003)  beskriver det transformativa ledarskapet som mer framtidsinriktat 

istället för inriktat på nuläget.  En transformativ ledarskapsstil medför att ledare skapar en roll 

om sig själva som en förebild genom att vinna följarnas förtroende och på så sätt få mer enga-

gerade och kreativa följare. Transformativa ledare gör framtida mål, utvecklar planer för att 

kunna nå dessa mål och genom att agera som en mentor och ge makt åt sina medarbetare kan 

sådana ledare hjälpa deras följare att utveckla deras potential och därmed bidra till en mer 

effektiv organisation. Det transaktionella ledarskapet innebär att ledarna skapar ett egenin-

tresse genom att etablera en utbytesrelation med de anställda. Transaktionellt ledarskap invol-

verar att leda i en formell form som innebär att klargöra för de anställda deras ansvar, belöna 

dem när mål uppfylls och korrigera dem när de inte lyckats uppnå målen. Undersökningar har 

visat att kvinnor tenderar att mer leda utefter en transformativ ledarskapsstil, men även med 

inslag av den transaktionella stilen. Män tenderade till att leda efter ett transaktionellt ledar-

skap. De var också i större utsträckning mindre involverade i anställdas arbete än vad kvin-

norna var. Forskare har påstått att den transformella ledarskapsstilen ligger till fördel för 



67 

 

kvinnliga ledare. Detta för att den både är manlig och kvinnlig i sin karaktär och på så sätt kan 

denna stil lösa motsägelser som finns mellan rollen som ledare och rollen som kvinna, efter-

som denna stil inte enbart är maskulin eller feminin.  

 

Respondenterna i denna studie har antytt liknande åsikter. Flera personer menade att män som 

leder har ett större egenintresse genom att de handlar efter vad de själva eller sina närmsta 

medarbetare kommer vinna på, istället för att se till alla medarbetare, vilket vi även kan se är 

en egenskap inom det transaktionella ledarskapet. Vi kan ävenså se likheter då respondenterna 

menade att män pekar med hela handen, berättar vad som ska göras och förväntar sig att det 

blir gjort. Belöningar kom aldrig upp under intervjuerna, men vi kan ändå koppla detta till den 

transaktionella stilen då den är formell och klargör för de anställdes ansvar. Men responden-

terna menade även att manliga ledare gör upp tydliga mål för framtiden och försöker få sina 

medarbetare att nå dessa mål. De flesta respondenter pratade också om att den kvinnliga stilen 

var mer känslosam och mer omhändertagande. Detta är på ett sätt en del av den transformella 

stilen genom att den till viss del fokuserar på att följarna ska få ett förtroende för ledarna. 

 

De flesta respondenter tillskrev den kvinnliga ledarskapsstilen väldigt många attribut som 

anses som könsstereotypa, och även respondenterna påpekade att de la fram en stereotyp bild. 

Vi tolkar det som att denna bild främst var baserad på orden kvinnlig och manlig. Genom att 

istället för att prata om en kvinnlig och manlig ledarskapsstil så kunde kvinnor och män få 

leda på det sätt de vill, istället för att dennes genus ska dominera. Vi tolkar det därför som att 

den transaktionella och transformella ledarskapsstilen är av större vikt att använda sig av då vi 

undersöker kvinnor och män som leder. Vi tokar det därför som att dessa begrepp kan få 

kvinnor och män att leda på det sätt de vill, istället för att leda efter de egenskaper som dess 

genus har gett dem.     

5.7 Osynliga hinder  

Blomqvist och Röding (2010) menar att det finns strukturer inom organisationer som inte är 

till fördel för kvinnor och att kvinnor därför ofta är underrepresenterade. Wahl (2003) anser 

att kvinnor kan uppleva mindre diskriminering ju fler kvinnor det finns på samma nivå inom 

en organisation. Detta styrker Herrera et al. (2012) menar att med ett ökat antal kvinnor i en 

organisation torde även skillnader mellan könen suddas ut. Enligt Blomquist och Röding 

(2010) kan dock kvinnors beteende i sådana situationer göra så att de blir betraktade utifrån 
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stereotypa bilder i stället för deras personlighet. Kvinnor blir alltså bedömda utifrån de för-

väntningar som finns om hur de bör bete sig. Författarna menar vidare att när det exempelvis 

diskuteras huruvida kvinnor är bättre på att lyssna än vad män är, konstrueras en social pro-

cess angående den här uppfattningen. Ju oftare det hörs, desto kraftigare tenderar uppfattning-

en att bli. Efter en tid har uppfattningen blivit till en sanning som få personer ifrågasätter. De 

flesta respondenter hade åsikter angående kvinnligt och manligt ledarskap som starkt stämde 

överens med de könsstereotyper som är rådande i vårt samhälle. Vi tolkar detta som att de 

uppfattningar som respondenterna hade är influerade av diskursen kring hur män och kvinnor 

är. Eriksson-Zetterquist och Styhre (2007) säger att jämförelser som gjorts pekar på att män 

och kvinnor som chefer faktiskt har liknande färdigheter och värderingar och har likartat bete-

ende. De menar även att det är svårt att hitta vetenskapliga belägg för att det faktiskt finns 

någon som kan kallas kvinnligt och manligt ledarskap. Genom den tolkning som vi har gjort i 

detta kapitel anser vi att vad ovanstående författare tycker stämmer överens med våra åsikter 

angående kvinnligt och manligt ledarskap. 

Avstamp från tolkningen 

I detta avsnitt har vi jämfört vad teorierna och våra respondenter sagt angående ledarskap.  Vi 

har därefter tolkat det som sagts och lagt fram våra argument till varför vi tror att det är så. 

Med detta som bakgrund kommer vi nu att gå vidare till uppsatsens sista del, slutsatsen. 
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6. Slutsatser 
I detta kapitel avslutas uppsatsen med att vi berättar vad vi har kommit fram till. Kapitlet av-

ser alltså svara på vårt syfte och våra frågeställningar som vi ställde i inledningskapitlet. Vi 

kommer även att presentera andra infallsvinklar som har uppkommit under arbetet men som 

ej föll under vårt undersökningsområde, men som kan vara intressant att undersöka i framti-

den.  

6.1 Besvarande av problemformuleringarna 

De frågeställningar som vi har svarat på i denna studie är; Vad innebär kvinnlig respektive 

manlig ledarskapsstil samt varför görs denna distinktion och vad leder det till för konsekven-

ser för ledare och ledarskapet? Syftet är att bidra till förståelsen av det vi idag kallar för 

kvinnlig respektive manlig ledarskapsstil och se vad denna uppdelning leder till för konse-

kvenser för ledare och ledarskapet.  

 

Vad innebär kvinnlig respektive manlig ledarskapsstil? 

Vi har genom denna studie fått fram många olika stereotypa attribut som forskare har tillskri-

vit kvinnlig och manlig ledarskapsstil genom åren och vi har jämfört dessa attribut med vad 

våra respondenter har ansett om samma fenomen. I de teorier som vi har undersökt har vi sett 

att kvinnlig ledarskapsstil anses lägga stor vikt vid relationer med medarbetare och är därför 

mer beroende av andra. De anses vara känslosamma, hjälpfulla, snälla och sympatiska. Andra 

attribut som tillskrevs var att kvinnliga ledare anses vara mer förstående, försiktiga, mjuka 

och att de har lätt att se till helheten och att göra flera saker samtidigt. Vissa forskare anser 

även att kvinnliga ledare är mer demokratiska i sin ledarskapsstil genom att de tillåter medar-

betare att delta i beslutsfattande. Även våra respondenter menade att den kvinnliga stilen var 

mer omhändertagande, mjukare, mer känsloinriktad och personlig. De ansåg också att denna 

stil är mindre rak i kommunikationen med anställda än vad den manliga stilen är, samtidigt 

som de ansåg att denna stil är bättre på att uppmärksamma och lyssna på medarbetarna. Där-

för tog även de upp attribut som att den kvinnliga stilen är mer demokratisk, men även mer 

konflikträdda än den manliga stilen. 

 

I teorier kring manlig ledarskapsstil har vi sett att manliga ledare har ansetts ha mindre fokus 

på relationer med sina medarbetare och istället fokuserat på att nå resultat. Vi har sett att teo-
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retiker menar att de är djärva och har ett auktoritärt sätt att leda, att de helst hanterar en upp-

gift i taget istället för att se till helheten. De anses också som självsäkra och självständiga. 

Våra respondenter ansåg att manlig ledarskapsstil var mer rak i kommunikationen med an-

ställda, att de pekar med hela handen och att de inte är konflikträdda. Andra attribut som an-

vändes för att beskriva manlig ledarskapsstil var att de var framåtsträvande och mer strukture-

rade i sitt ledarskap än kvinnliga ledare. Det fanns dock åsikter som starkt gick isär med de 

stereotypa bilder som finns av kvinnliga och manliga ledare som framkom i samband med 

studien. En av respondenterna ansåg nämligen att manliga egenskaper bland annat var att de 

var konflikträdda, snälla och mesiga. Detta tyder på att den kategorisering vi gör mellan 

kvinnliga och manliga ledare möjligtvis inte är så djupt förankrad som vi i allmän mening 

anser. Vi har under studiens gång också sett att respondenterna ofta kopplade samman den 

stereotypa bild av vad som anses vara kvinnligt och manligt med kvinnlig och manlig ledar-

skapsstil. De stereotypa bilderna som respondenterna hade fördes alltså över på ledarskapssti-

lar. Av detta drar vi slutsatsen att den generaliserande stereotypa bild som byggs upp kring 

kvinnlig och manlig ledarskapsstil enbart är negativ, då den leder till att stereotypiska bilderna 

stärks. 

 

Den andra frågan som vi avsåg att besvara genom denna studie var: 

Varför görs denna distinktion (mellan kvinnlig och manlig ledarskapsstil) och vad leder det 

till för konsekvenser för ledare och ledarskapet? 

 

Bilden av kvinnligt respektive manligt ledarskap som vi har visat upp är en generaliserande 

bild, vilket både teoretiker och respondenter har påpekat. Dessutom finns det åsikter som 

starkt går isär med dessa attribut. Vi drar slutsatsen att denna distinktion främst görs på grund 

av vårt samhälle, som har ett generellt fokus på att dela upp kvinnor och män i olika kategori-

er och vi har genom denna uppsats sett att denna distinktion främst förstärker fördomar kring 

kvinnliga och manliga ledare. Stereotypiska egenskaper som vi tillskriver kvinnor och män 

förs över på kvinnlig och manlig ledarskapsstil och detta leder till att kvinnliga och manliga 

ledare känner sig tvingade att leda på ett visst sätt och detta anser vi vara sorgligt. Under stu-

diens gång framgick det att flera respondenter ansåg att den kvinnliga ledarskapsstilen innebär 

ett större ansvar och ett större känslomässigt engagemang och att detta kan leda till att de per-

soner som leder med en kvinnlig ledarskapsstil löper större risk att bli utbrända. Den manliga 

stilen ansågs istället mer distanserad. En slutsats som vi drar av detta är att om kvinnor blir 

tvingade in i en kvinnlig ledarskapsstil så löper de större risk för utbrändhet, vilket visar hur 
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viktigt det är att inte fokusera på att diskutera kvinnlig och manlig ledarskapsstil. Vi borde 

därför istället försöka att gå ifrån dessa stereotypa bilder, istället för att ge mer grund för dem, 

vilket vi exempelvis gör genom att diskutera kvinnlig och manlig ledarskapsstil. Vi drar där-

för slutsatsen att det är betydligt viktigare att låta ledare leda utefter sin personlighet, istället 

för utefter sitt kön. 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Det som framkommit i de teorier som vi har undersökt i samband med denna studie är att teo-

retiker har en tendens till att fokusera på skillnader som finns mellan kvinnor och män och 

kvinnlig och manlig ledarskapsstil. Vårt teoretiska bidrag med denna uppsats är att vi föreslår 

att forskare istället går ifrån de teorier som benämns som kvinnligt och manligt ledarskap och 

istället fokuserar på de egenskaper som potentiella ledare besitter, utan att sätta dem i relation 

till ett visst kön. 

6.3 Praktiska implikationer 

Vad skulle då hända om vi rör oss bort från att tala om kvinnligt och manigt ledarskap även i 

praktiken? Vi tror att det har stor betydelse för företag, ledare och följare om vi slutar att upp-

träda efter vad som förväntas utifrån vårt kön. Exempelvis hade det kunnat innebära att färre 

kvinnor går in i väggen, eftersom de inte längre känner att de måste agera utefter som det för-

väntas av dem. Att fler kvinnor än män antas ha lättare att gå in i väggen anser vi bero på att 

manliga ledare distanserar sig mer, till skillnad från kvinnliga ledare som tar mer ansvar och 

visar mer omsorg för sina medarbetare. Det kan också innebära att män i högre utsträckning 

kunde tillämpa mer mjuka attribut utan att bli rädda att bli kallad kvinnlig.   

6.4 Framtida forskning 

Inför framtida forskning ser vi gärna att forskare inriktar sig på att undersöka vilka normer 

som ligger till grund för vilka som blir ledare. I studien har det framkommit att många kvin-

nor som lyckats nå en chefposition följer de manliga normerna som finns. Men är det verkli-

gen enbart de manliga normerna som gör bra ledare? Vårt teoretiska bidrag med denna upp-

sats är som nämnts tidigare att vi bör gå ifrån det vi kallar för kvinnlig och manlig ledarskaps-

stil. Att i framtiden i stället fokusera på vilka normer, egenskaper och personligheter som 

formar bra ledare ser vi som en viktig väg att välja i framtiden. Gör vi inte det finns risken att 



73 

 

vi fastnar i ett socialt mönster där könsstereotyper råder. Titeln till denna uppsats, ”Kvannligt 

ledarskap”, är ett begrepp som myntades under en av våra intervjuer. Vi menar att detta be-

grepp är mer relevant att använda sig av än just kvinnlig och manlig ledarskapsstil. Anled-

ningen till detta är att vi under denna uppsats har insett att begreppen kvinnlig och manlig 

ledarskapsstil främst brer på könsstereotyper, helt utan nytta. 
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Bilaga 1 

 

Frågeformulär chef 

 

1. Vad heter du och vad jobbar du med? 

2. Vad tycker du att det innebär att vara chef? 

3. Vad tycker du att en chef ska ha för uppgifter? 

4. Hur tycker du att en bra chef är? 

3. Vad kännetecknar en dålig chef för dig?  

4. Hur uppfattar du ditt agerande som chef?  

5. Är du konsekvent i ditt chefskap eller agerar du annorlunda som chef vid olika situa-

tioner?  

6. Vad är viktigast för dig, att nå ett mål eller att dina medarbetare har det bra? 

7. Känner du att du når ut till de anställda med det chefskap du har? 

8. Uppfattar du dig som ledare i gruppen?   

9. Vad tror du att kvinnlig ledarskapsstil innebär?  

10. Vad tror du att manlig ledarskapsstil innebär?  

11. Tycker du att du har kvinnlig eller manlig ledarskapsstil? 

12. Vad tror du att ett kvinnligt respektive manligt ledarskap skulle göra för inverkan på 

din arbetsplats?  
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Bilaga 2 

 

Frågeformulär medarbetare 

 

1. Vad heter du och vad jobbar du med? 

2. Vad tycker du att det innebär att vara chef? 

3. Vad tycker du att en chef ska ha för uppgifter? 

4. Hur tycker du att en bra chef är? 

5. Vad kännetecknar en dålig chef för dig? 

6. Hur tycker du att in chef agerar? 

7. Beter sig din chef olika i olika situationer? 

8. Känner du att din chef förmedlar sitt budskap till dig som medarbetare? 

9. Tycker du att din chef är ledaren för dig och dina medarbetare? 

10. Vad tror du att en kvinnlig ledarskapsstil innebär? 

11. Vad tror du att en manlig ledarskapsstil innebär? 

12. Tycker du att din chef har en kvinnlig eller manlig ledarskapsstil? 

13. Vad tror du att ett kvinnligt respektive manligt ledarskap skulle göra för inverkan på 

din arbetsplats? 
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