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Manipulation i ledarrollen 
 

Lina Olivia Hörnquist 
 

Ledares egenskaper och förhållningssätt är centrala för att skapa 
förtroende och tillit hos medarbetare och nå framgång i 
ledarskapet. Studiens syfte var att söka svar på hur kvinnliga 
chefer upplever och förhåller sig till manipulation i ledarrollen. 
Ett ytterligare syfte var att undersöka chefernas bedömning av 
betydelsefulla egenskaper och förhållningssätt för ett 
framgångsrikt ledarskap. Halvstrukturerade intervjuer 
genomfördes med fyra kvinnliga chefer i olika branscher. 
Resultatet analyserades med induktiv tematisk analys. Sex 
centrala teman framkom; självkännedom, tydlighet, mod, 
självförtroende och ärlighet, samt oärlighet och manipulation 
respektive ärlighet och påverkan. Cheferna lade stor vikt vid 
ärlighet, både i relation till andra individer och i relation till sig 
själva. Oärlighet förmodas medföra att medarbetares tillit och 
förtroende till ledaren skadas. Ledares oärliga förhållningssätt 
och egoistiska intentioner kan relateras till manipulation. 
Resultaten ligger i linje med tidigare forskning. Framtida 
forskning rekommenderas att närmare studera innebörden av 
manipulation och ärlighet hos kvinnliga respektive manliga 
ledare. 

 
Ledarskap handlar om förmågan att leda andra individer och kan inte förenas med 
någon medfödd egenskap eller något statiskt kännetecken för en individ eller 
grupp (Forsyth, 2006). Snarare är det en process i vilken en individ ger 
vägledning genom att organisera, ge direktiv, stötta och motivera medarbetare. 
Ledarskap kan även beskrivas som en förmåga att påverka och övertyga 
människor att för en period sätta sina individuella angelägenheter åt sidan och 
följa gemensamma mål (Hogan, Curphy & Hogan, 1994). Ledarskapet kan 
karaktäriseras av olika aspekter. Uppgiftsorienterade ledarskap fokuserar främst 
på arbetets konkreta uppgifter och mål. I andra ledarskap kan fokus ligga mer på 
de relationer och interaktioner som arbetet innefattar (Forsyth, 2006).  
 
Det finns ansenligt med stöd för att ledarskapet är mycket betydelsefullt för 
effektiviteten och framgången i en organisation (Hogan, Curphy & Hogan, 1994). 
Ledarrollen kan beskrivas utifrån både egenskaper och förhållningssätt hos en 
individ. Tidigare forskning har ansett att ledarskap lämpligast studeras genom 
studier av egenskaper (Cowley, 1931, refererad i Judge, Bono, Ilies & Gerhardt, 
2002). Numera tas mer hänsyn till yttre omständigheter, då det förespråkas att 
egenskapernas effekt på ledarskapet i hög utsträckning är beroende av situationen 
(Bass, 1990; Hughes, Ginett & Curphy, refererad i Judge, Bono, Ilies & Gerhardt, 
2002).  
 
Egenskaper och förhållningssätt för ett framgångsrikt ledarskap 
 
De tidigaste beläggen för att det finns ett samband mellan personlighet och 
ledarskap presenterades i Stogdills undersökning (1948, refererad i Hogan, 



 2 

Curphy & Hogan, 1994). Stogdill fann att aspekter av dominans, utåtriktning, 
självsäkerhet, energi, kommunikationsförmåga, beslutsamhet, emotionell 
stabilitet, samvetsgrannhet och vänlighet var positivt relaterat till ledarskap. Även 
i studier av Bentz (1985, 1990, refererad i Hogan, Curphy & Hogan, 1994) 
påvisades positiva korrelationer mellan ledarskap och liknande dimensioner; 
såsom självsäkerhet, självständighet, ansvarstagande och dominans. Bray och 
Howard (1983, 1990, refererad i Hogan, Curphy & Hogan, 1994) presenterade 
liknande fynd och konstaterade även att de personlighetsdrag som bäst förutser 
befordran i ledarskapet var just energi, beredskap att fatta beslut, resistens mot 
stress, tolerans för osäkerhet och strävan efter utveckling. Senare studier har 
granskat relationen mellan ledarskap och personlighet med utgång från Big Five 
modellen, vilken omfattar personlighetsdrag enligt trait teorin (Judge, Bono, Ilies 
& Gerhardt, 2002). Modellen inkluderar de fem personlighetsdimensionerna 
extraversion (extraversion), öppenhet (openness), samvetsgrannhet/målinriktning 
(conscientousness), vänlighet (agreeableness) och neuroticism (neuroticism). 
Extraversion visade sig ha starkast korrelation med ledarskap och tolkades således 
som den viktigaste personlighetsdimensionen hos en ledare. Extraversion 
representerar en individ som är utåtriktad och dominerande i olika grupper och 
sociala sammanhang. Här belyses individens goda självförtroende och 
beslutsamhet. Efter extraversion följde dimensionerna 
samvetsgrannhet/målinriktning och öppenhet. Öppenhet representerar bland annat 
individens självständighet, kreativitet och strävan efter förnyelse. 
Samvetsgrannhet/målinriktning representerar individens prestation och 
självdisciplin. Här betonas exempelvis eftertänksamhet, omtänksamhet, 
noggrannhet och punktlighet. Minst relevanta dimensioner för ledarskapet var 
vänlighet och neuroticism. Vänlighet representerar bland annat individens empati, 
generositet och medgivande. Neuroticism innebär att individen har en dålig 
emotionell anpassning vilket visar sig i känsla av osäkerhet eller ångest. Bortsett 
från dimensionen vänlighet ligger resultaten i linje med resultaten i Stogdills 
undersökning. 
 
Flera forskare förespråkar målinriktning och mod som betydelsefulla 
ledaregenskaper (Sternberg, 2007; Turknett & Turknett, 2005). Dessa anses 
viktiga, inte minst i situationer av beslutsfattande eller risktagande. För att nå 
framgång och stärka utvecklingen i en organisation fordras kunskap, öppenhet och 
kreativitet hos ledaren. Dessa aspekter inkluderas i Sternbergs (2007) modell för 
ett framgångsrikt ledarskap. Kreativt tänkande och en strävan efter förnyelse anses 
viktigt; inte minst för att finna nya, tillämpbara idéer som kan bidra till 
organisationens utveckling. Likaså handlar det om att på ett skickligt sätt kunna 
hantera konflikter och lösa problem. Ledaren ska ha förmågan att finna en 
relevant lösning och övertyga andra individer om dess betydelse. Ledaren bör ha 
en tro på sin förmåga att utföra en uppgift och sträva efter utveckling. Ny lärdom 
och erfarenhet ska ses som berikande. Även Turknett och Turknett (2005) anser 
att mod, övertygelse och beslutsamhet är centrala ledaregenskaper, men 
poängterar också att ledaren ska kunna balansera sitt mod och sin viljekraft med 
hänsynen om andra individer. Det ska finnas en balans mellan det egna intresset, 
organisationens och andra individers intressen, och en strävan efter gemensam 
nytta. Ledarens skicklighet avspeglas i hur väl ledaren hanterar sig själv, hanterar 
andra individer, liksom i hur denne hanterar olika uppgifter i arbetet (Sternberg, 
2007).  
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Det finns belägg för att ledares förhållningssätt till sina anställda har relevans för 
ledarskapets effektivitet (Murphy & Cleveland, 1991; Sweetland, 1978, refererad i 
Hogan, Curphy & Hogan, 1994). Utifrån medarbetares perspektiv har ledares 
trovärdighet och tillförlitlighet bedömts som centralt (Campbell, 1991; Harris & 
Hogan, 1992, refererad i Hogan, Curphy & Hogan, 1994). En ledare ska ha 
förmågan att göra intryck på och övertyga människor att se värdet i 
organisationens gemensamma mål (Hogan, Curphy & Hogan, 1994). Studier som 
utvärderat ledarskapet med basis på ledares prestation har visat att 
kommunikationsförmåga, flexibilitet, organisering och planering är centralt 
(Howard & Bray, 1990, refererad i Hogan, Curphy & Hogan, 1994). Ledares 
tydlighet och förmåga att ge direktiv har visat sig spela en betydande roll i 
utvecklingen av relationer i arbetet (Ashkanasy & Tse, 2000; George, 2000; 
Douglas et al., 2003, refererad i Murphy, 2006).  
 
Såsom ovan nämnts har studier kunnat fastställa att självförtroende och dominans 
är betydelsefullt för ledarskapet (Hogan, Curphy & Hogan, 1994; Judge, Bono, 
Ilies & Gerhardt, 2002).  Enligt flertalet teorier förmodas människor följa en 
individ med en inre stabilitet och styrka (Turknett & Turknett, 2005; Goleman, 
1998). En ledare med gott självförtroende är säker i sin kommunikation och sitt 
förhållningssätt. Då det finns en övertygelse och tro på den egna förmågan att leda 
andra individer uppfattas ledaren som trovärdig och kunnig. Trovärdiga och säkra 
ledare skapar även tillit och självförtroende hos andra. I sin tur bidrar det till att 
varje individ känner att sin medverkan och roll i organisationen är betydelsefull. 
Här frambringas engagemang och framåtanda i organisationen. En osäker ledare 
är oförmögen att hantera arbetets komplexitet vilket resulterar i osäkerhet bland 
medarbetarna, försämrade samarbeten och prestationer. Osäkerhet hos ledaren 
medför även bristande inspiration och energi i organisationen (Turknett & 
Turknett, 2005). Bristande självförtroende och en oförmåga eller ovillighet att 
konfrontera problem och konflikter har relaterats till mindre kompetenta ledare 
(Milkin-Daries, 1992, refererad i Hogan, Curphy & Hogan, 1994). Milkin-Daries 
studie bygger på data från en större organisation inom flygindustrin, där allvarliga 
incidenter och ledares brister har analyserats.  
 
Goleman (1998) förespråkar god självinsikt eller självmedvetenhet hos en ledare. 
Bristande självmedvetenhet medför bristande självförtroende. Ledaren bör ha en 
uppfattning om det egna värdet och vara medveten om sina styrkor och svagheter. 
Självinsikt involverar även individens medvetenhet och förståelse om sina inre 
tillstånd, känslor och känslornas effekt. Det är viktigt att ledaren kan hantera och 
kontrollera sina olika känslomässiga tillstånd. Detta bidrar till att ledaren lättare 
kan hantera andra individer och deras tillstånd. God självmedvetenhet och gott 
självförtroende anses även generera integritet och ärlighet i ledarrollen. Självinsikt 
och självmedvetenhet är aspekter som inkluderas i Golemans teori (1998) om 
emotionell kompetens i arbetet. De emotionella förmågorna hos ledare, har under 
senare decennium, givits allt större fokus i studier av effektivt och framgångsrikt 
ledarskap (Goleman, 1998; Day & Kelloway, 2004; Emmerling & Goleman, 
2003; Murphy, 2006). I synnerhet berörs begreppen emotionell intelligens och 
emotionell kompetens. Emotionell intelligens definieras som en förmåga att iaktta 
och kontrollera sina egna och andras känslor. Emotionell kompetens ses som en 
inlärd förmåga som leder till goda arbetsprestationer. Den emotionella 
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kompetensen innefattar bland annat en individs självinsikt, empati, motivation och 
sociala förmåga (Goleman, 1998). Dessa begrepp betraktas som såväl 
interpersonella som intrapersonella förmågor och är relevanta, i synnerhet i 
interaktionen med andra människor (Austin, Farrelly, Black & Moore, 2007).  
 
Ledares känslomässiga och sociala färdigheter relateras positivt till effektivitet 
och framgång i ledarskapet (Bono et al., 2007; Dasborough & Ashkanasy, 2002; 
Geher, 2004). I arbetet är dessa förmågor centrala bland annat för att påverka 
medarbetare eller för att hantera konflikter (Austin, Farrelly, Black & Moore, 
2007). Enligt Goleman och Cherniss (2001) kan ledares styrka eller svaghet, i 
fråga om emotionell intelligens, mätas i hur pass organisationen vinner eller 
förlorar de bästa talangerna bland de anställda. Bass (2002, refererad i Murphy, 
2006) har visat att ledares skicklighet i att uppmärksamma individers behov, 
inspirera och motivera dem relateras till goda prestationer hos arbetsteam. Att ha 
ett empatiskt förhållningssätt är en viktig faktor för ett framgångsrikt ledarskap, 
då det innebär att ledaren har en medvetenhet och förståelse för olika individers 
känslor och behov. Det handlar om förmågan att hantera, utveckla och motivera 
olika slags människor (Goleman, 1998; Hogan, Curphy & Hogan, 1994; Turknett 
& Turknett, 2005). Det har argumenterats att ju högre upp i organisationen en 
ledare befinner sig desto viktigare är dennes emotionella färdigheter (Murphy, 
2006). Murphy anser emellertid att begreppet emotionell intelligens är alltför 
komplext. I åtskilliga studier har det varit svårt att särskilja konceptet från andra 
närliggande koncept. Här nämns exempelvis oklarheten kring skillnaden mellan 
en individs personlighetsdrag och dennes emotionella förmåga. Även Petrides och 
Furnham (2003, refererad i Murphy, 2006) diskuterar kring huruvida emotionell 
intelligens kan ses som en slags renodlad förmåga, ett personlighetsliknande drag 
eller en kombination av bägge. Emotionell intelligens och kompetens har fått en 
central roll i arbetssammanhang. Dock betonar flera forskare att koncepten 
fortfarande saknar tillräckligt med empirisk förankring (Barrett, 2000; Davies, 
Stankov & Roberts, 1998; refererad i Dasborough & Ashkanasy, 2002; Murphy, 
2006). Dessa förespråkar att vetenskaplig forskning bör förtydliga och granska 
dess innebörd närmare. 
 
Sammanfattningsvis kan det, med stöd i empirisk forskning, konstateras att det 
finns ett samband mellan personlighet och ledarskap. Det finns en mängd 
egenskaper och förhållningssätt som är centrala för effektivitet och framgång i 
ledarrollen. Till exempel nämns dominans, målinriktning, öppenhet, inre stabilitet 
och gott självförtroende. En god medvetenhet om det egna värdet; såväl styrkor 
som svagheter, är nödvändigt för att ledaren ska bli säker och trovärdig i sin 
yrkesroll. För att hantera och leda andra individer bör ledaren kunna hantera sina 
egna tillstånd och ha en tro på sin förmåga att leda. Social förmåga, tydlighet, 
övertygelse och mod är betydelsefullt för att skapa goda relationer, engagera och 
påverka medarbetarna. Det är likaså väsentligt för att hantera konflikter och för att 
eftersträva utveckling i organisationen.  
 
Teorier om olika typer av ledarskap 
 
Ett flertal teorier beskriver olika sätt att leda, påverka och motivera sina 
medarbetare. Vanligen omnämns det transformerande ledarskapet 
(transformational leadership) och det genomförande ledarskapet (transanctional 
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leadership) (Aaltio-Marjosola & Takala, 2000; Bass & Steidlmeier, 1999, 
Sternberg, 2007). I det genomförande ledarskapet är ledarens roll att motivera och 
vägleda sina medarbetare mot redan etablerade mål. Ledaren bygger samarbeten 
genom att etablera och kontrollera utbyten med sina medarbetare. Vidare 
tydliggör ledaren varje medarbetares roll och uppgift. Transformerande ledarskap 
har en djupare mening. Här inspirerar ledaren sina medarbetare att överge deras 
egenintresse. Detta för att identifiera sig med en vision som gynnar den 
gemensamma organisationen. Här handlar det om att inspirera, motivera och 
utveckla varje individ. Såsom Judge och Bono (2000) menar har det 
transformerande ledarskapet tilldragit sig störst uppmärksamhet under den senaste 
tidens ledarskapsforskning. Dessa har kunnat påvisa faktorer i det 
transformerande ledarskapet som kan kopplas till ledares effektivitet och 
framgång. Senare studier har även påvisat att medarbetare som har en 
transformerande ledare upplever mer positiva känslor, högre jobbtillfredsställelse 
och mindre stress än de medarbetare som leds av en icke transformerande ledare 
(Bono et al., 2007). Troligen beror det på att ledarskapet ofta anknyts till ledares 
tillit, empati och fokus på medarbetarnas delaktighet. Resultaten i Judge och 
Bonos studie visade även en positiv korrelation mellan det transformerande och 
genomförande ledarskapet, just i fråga om att förutse effektivitet. Följaktligen kan 
en kombination av dessa två typer av ledarskap ses som fördelaktigt.  
 
Karismatiskt ledarskap, vilket beskrivs som en del i det transformerande 
ledarskapet, hör samman med en specifik kontext (Aaltio-Marjosola & Takala, 
2000; Takala & Aaltio, 2007). Karisma och tillämpningen av personlig makt 
uppstår under förhållanden där medarbetarna är villiga att ge utrymme åt det. Ofta 
innebär det att ledaren uttrycker någonting nytt, som överträffar tidigare 
problematiska förhållanden i en organisation. För att åstadkomma en förändring i 
denna kontext behövs en ledare som skickligt formulerar en positiv framtidsvision 
och engagerar de anställda mot gemensamma mål (Fiedler & House, 1988; 
Gardner & Avolio, 1998, refererad i Aaltio-Marjosola & Takala, 2000). 
Egenskaper utmärkande för den karismatiske ledaren är att han eller hon har ett 
gott självförtroende, är risktagande och i synnerhet har en god förmåga att 
imponera och övertala andra individer (Robbins, 1992, refererad i Aaltio-
Marjosola & Takala, 2000). Det kan finnas en viss teatralisk sida hos den 
karismatiske ledaren (Lapierre, 1991, refererad i Aaltio-Marjosola & Takala, 
2000). Aaltio-Marjosola och Takala resonerar att ledaren löper en viss risk i att 
vilseleda människor. Med hjälp av sina goda retoriska och övertygande 
skickligheter kan ledaren utnyttja ordens makt. Utan insikt och visdom är det dock 
troligt att denne blir en propagandist. Då karisma arbetar med känslor är tilliten 
mellan ledare och medarbetare central. En ledares egoistiska motiv måste 
utelämnas och förmågan att kommunicera måste vara på ett sätt som tilltalar 
mänskliga känslor (Aaltio-Marjosola & Takala, 2000). Enligt Shamir (1995, 
refererad i Bass & Steidlmeier, 1999) fungerar en ledares retoriska skicklighet 
bäst i det fall ledaren har distans till sina anställda. I en nära relation blir tilliten 
mellan anställd och ledare mer utsatt. Framkommer det att ledaren har förhållit sig 
oärlig kommer medarbetarnas tillit skadas direkt. 
 
Flera resonemang har figurerat kring frågan om ledares intentioner. Här diskuteras 
kring huruvida ledare påverkar eller leder sina medarbetare på ett manipulerande 
sätt (Ashkanasy & Tse, 2000; Austin, Farrelly, Black & Moore, 2007; Connelly et 
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al., 2002, refererad i Murphy, 2006; Emmerling & Goleman, 2003). Cherniss och 
Goleman (2001) menar att det är skickligheten i att påverka som särskiljer de 
bättre ledarna från de mer ordinära. Här gäller det att ha en effektiv 
övertalningsförmåga, så till vida att ledaren kan använda sig av dramatiska 
argument och handlingar. Men det krävs att hon eller han är genuin och sätter de 
gemensamma målen framför egenintresset. Beteendet får inte gå över till 
manipulation. Murphy (2006) har studerat lojaliteten mellan ledare och anställd. 
Denne har funnit stöd för att det är väldigt viktigt att ledaren kan relatera sig själv 
till den arbetskultur som finns i organisationen. Detta för att finna motivation att 
påverka och motivera sina anställda. En ledare som inte kan identifiera sig till 
organisationens kultur, löper troligen större risk att agera oärligt.  
 
Vissa forskare hävdar att manipulation är nödvändigt för varje ledare som vill nå 
framgång (Martin & Sims, 1956; Bailey, 1988, refererad i Bass & Steidlmeier, 
1999). I vissa teorier anses det att i de fall ledaren har illvilliga eller egoistiska 
avsikter övergår denna typ av ledarskap till vad som kallas ett 
pseudotransformerande ledarskap (Bass, Avolio & Atwater, 1996; Dasborough & 
Ashkanasy, 2002; Murphy, 2006). Här pågår en ständig manipulering. Den bild 
ledaren uppvisar av sig själv kan förefalla ärlig och fördelaktig för alla parter. I 
grund och botten utgår ledaren från sina egna intressen och värderingar. Bass och 
Steidlmeier (1999) diskuterar kring autenticitet och moraliska aspekter i det 
transformerande ledarskapet. Dessa menar att det för visso kan förekomma 
manipulation i transformerande ledarskap, men i sådana fall resulterar det i något 
som gynnar både ledare och medarbetare. Aaltio-Marjosola och Takala (2000) tar 
upp de manipulativa dragen i det karismatiska ledarskapet och även dessa menar 
att manipulation kan förekomma utan negativa konsekvenser. Liksom i 
transformerande ledarskap utmynnar det i så kallade ”win-win” situationer; alla 
parter gynnas.  
 
Dasborough och Ashkanasy (2002) har presenterat en modell där ledares 
intentioner har studerats utifrån medarbetares perspektiv. Studien har fokuserat på 
det transformerande respektive pseudotransformerande ledarskapet och den 
emotionella processen i interaktionen mellan medarbetare och ledare. Enligt 
modellen kan medarbetarens tolkning och utvärdering av ledarens ledande 
(antingen som ärligt eller oärligt; det vill säga transformerande eller 
pseudotransformerande) förklaras av hur denne attribuerar ledarens intentioner. I 
studien belyses den emotionella intelligensen, då transformerande ledarskap 
vanligen associeras till ledares emotionella och interpersonella förmågor. 
Dasborough och Ashkanasy anser att det är av relevans att utveckla och stärka 
medarbetarnas emotionella förmågor så att dessa lättare kan läsa av ledaren och 
tolka dennes sanna intentioner. En medarbetare med god emotionell intelligens 
antas enligt författarna ha lättare att upptäcka en ledare som leder på ett 
omoraliskt sätt. På så vis kan en ledare som tillämpar sig av 
pseudotransformerande beteende lättare upptäckas. Sett i ett längre perspektiv kan 
det undvika skada i en organisation.  
 
Austin, Farrelly, Black och Moore (2007) har granskat relationer mellan en 
individs emotionella intelligens, manipulation och drag av machiavellianism. 
Machiavellianism innebär att en individ har ett manipulativt beteende mot andra 
individer, just för att gynna sina egna intressen (Christie & Guys, 1970, refererad i 
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Austin, Farrelly, Black & Moore, 2007). Individer med detta drag är snarast 
emotionellt oengagerade i sina interaktioner med andra. De fokuserar mer på det 
kognitiva istället för individers emotioner och olikheter. I studien berördes de 
negativa aspekterna av emotionell intelligens. Enligt författarna till studien har 
tidigare litteratur i ämnet sällan berört frågor beträffande emotionell manipulation 
och andra negativa aspekter av den emotionella intelligensen. Det har dock 
argumenterats att det förekommer svårigheter med att skilja den emotionella 
intelligensen från emotionell skicklighet eller slughet vilka har en negativ 
innebörd. En individ kan använda sina emotionella förmågor genom att läsa av 
och kontrollera andra individers känslor, i syfte att manipulera deras beteende.  
Detta med syfte att enbart gynna det egna intresset. Resultatet från studien visade 
att emotionell manipulation korrelerade positivt med machiavellianism och 
negativt med emotionell intelligens.  
 
I ovan avsnitt belystes ledares olika förhållningssätt i relationen till sina anställda. 
Olika ledarskapsteorier kännetecknas av olika aspekter. Bland de vanligaste 
ledarskapsteorierna märks det transformerande ledarskapet och det genomförande 
ledarskapet. I genomförande ledarskap är ledare i synnerhet mål- och 
uppgiftsfokuserade. I transformerande ledarskap lägger ledare större vikt vid 
interaktionen med varje individ; att stärka och inspirera medarbetarna för att i sin 
tur stärka hela organisationen. Karismatiskt ledarskap ses som en del i det 
transformerande ledarskapet. Den väsentliga skillnaden är att detta ledarskap 
relateras till kontexten. En karismatisk ledare har en god förmåga att imponera 
och övertala andra. Manipulation i ledarskapet relateras till ledare som enbart 
utgår från sina egna behov och värderingar. Dessa ledare styr sina medarbetare 
med ändamål som enbart gynnar det egna intresset.  
 
Skillnader mellan män och kvinnors sätt att leda 
 
Ledarskapet kan ses utifrån två aspekter; dels uppgiftsdelen och dels 
relationsdelen (Forsyth, 2006). Det finns en relativt allmän uppfattning att kvinnor 
har en större benägenhet att engagera sig i ledarskapets interpersonella aspekter 
till skillnad mot män (Forsyth, 2006; Rosener, 1990). Kvinnliga ledare fokuserar 
mer på samhörighet och relationer, och uppmärksammar varje individ. Män är 
mer målorienterade, självständiga och beslutsamma i sin ledarroll.  
 
Eagly och Johnson (1990) kunde i sin metaanalys av kön och ledarstil finna såväl 
förekomst som frånvaro av skillnader mellan könen. Den tydligaste skillnaden var 
att kvinnliga ledare visar en mer interpersonellt orienterad och mer demokratisk 
ledarstil jämfört med män. Kvinnor är mindre benägna att ge direktiv och är också 
mindre autokratiska i sin ledarskapsstil. I det transformerande och genomförande 
ledarskapet har vissa skillnader mellan män och kvinnor kunnat påvisas (Eagly, 
Johannesen-Schmidt & Engen, 2003). Kvinnliga ledare tenderar att vara mer 
transformerande, på så sätt att de fokuserar på samarbete och aspekter som bygger 
effektivitet och stärker individernas eget värde. De stimulerar sina medarbetare 
genom att ge stöttning och belöning för deras prestationer. Män tycks hålla sig 
närmare det genomförande ledarskapet, då de har ett mer kontrollerande 
förhållningssätt i sitt ledande. Även Rosener (1990) konstaterar i sin studie att 
kvinnor är mer benägna att transformera medarbetarnas personliga intressen till 
angelägenhet för organisationen. Resultatet baseras på data från kvinnor och män 
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med liknande arbete, lön och livssituation, vilka själva har beskrivit sitt ledarskap. 
Kvinnor visar en interaktiv ledarstil på så sätt att de uppmuntrar till delaktighet 
och inflytande i arbetet för att få varje medarbetare att känna sig betydelsefull och 
effektiv. Män antas oftare använda sin ledarposition och kontroll för att motivera 
anställda. Trots att den interaktiva stilen tycks ligga närmare kvinnliga 
förhållningssätt, bör det inte enbart relateras till kvinnliga ledare. På samma sätt 
som kvinnor kan föredra att vara mer kontrollerande i sin ledarstil, kan män lägga 
större vikt vid interaktionerna i ledarskapet.  
 
Då könsskillnader oftast är mycket små är det svårt att generalisera (Eagly & 
Johnson, 1990). Skillnaderna kan även förklaras av stereotypa förväntningar. 
Således är det viktigt att beakta vilken typ av data resultaten bygger på. Beteendet 
kan bli mindre stereotypt då män och kvinnor som besitter samma typ av ledarroll 
jämförs. I sådana fall har såväl män som kvinnor liknande kriterier och krav. Då 
det snarare handlar om en socialisering in i ledarrollen kan könsskillnaderna antas 
bli små. Detta argument som menar att yrkesrollerna i organisationen spelar över 
könsrollerna kan förenas med Kanters strukturella tolkning av beteenden i en 
organisation (1977a, refererad i Eagly & Johnson, 1990). Enligt Kanters tolkning 
kan könsskillnader relateras till strukturen i en organisation. Då kvinnor är mer 
vanligt förekommande i mellanpositioner och i ledarpositioner med mindre makt 
eller möjlighet att avancera, kan detta avspegla sig i deras förhållningssätt. I vissa 
fall kan kvinnor vara så pass sällsynta i en ledarposition att de får en status av vad 
Kanter kallar token (1977a, refererad i Eagly & Johnson, 1990). En status av 
token innebär att kvinnorna tillhör en så pass liten minoritet att de synliggörs mer 
än männen. Detta kan medföra att deras förhållningssätt präglas av större 
känslighet och försiktighet. Ett annat perspektiv föreslår att ledares 
förhållningssätt påverkas av olika förväntningar kring könen (Eagly & Johnson, 
1990). Ledaren kan, med andra ord, påverkas av hur människor förväntar sig att 
en manlig respektive kvinnlig ledare ska förhålla sig.  
 
Eagly och Johnson (1990) resonerar att en möjlig förklaring till varför kvinnor, till 
skillnad mot män, fokuserar mer på interaktioner med medarbetarna är att det kan 
finnas en skeptisk attityd mot kvinnliga ledare. Det kan tänkas att den kvinnliga 
ledaren ger sina medarbetare mer uppmärksamhet, delaktighet och möjlighet till 
påverkan just för att få deras acceptans och stöd. På så vis stärks kvinnans 
självförtroende och effektiviteten i ledarrollen. Den interpersonella tendensen hos 
kvinnorna var mindre framträdande i de sammanhang som ledarrollen var 
mansdominerad. I dessa situationer kan den kvinnliga ledaren, så som Kanter 
(1977a, refererad i Eagly & Johnson, 1990) beskriver, få en roll av token. För att 
överleva i en sådan kontext kan det bli tvunget att anpassa sig efter de manliga 
kollegornas ledarstil. 
 
En fråga som inte har granskats särskilt ingående är huruvida det finns några 
skillnader avseende effektivitet och framgång i män respektive kvinnors ledarstil. 
Med andra ord; vilken ledarstil förutser bäst effektivitet och framgång i arbetet. 
Eagly, Johannesen-Schmidt och Engen (2003) påvisade att de aspekter där 
kvinnorna i studien överträffade männen, var positivt relaterade till ledares 
effektivitet. Kvinnor har en tendens att oftare ge sina medarbetare belöning och 
uppskattning för deras goda prestationer; ett beteendemönster som vanligen 
förenas med effektivitet i ledarskapet.  
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Studierna har påvisat att kvinnor ger mer fokus åt relationer och interaktioner i 
arbetet, till skillnad mot män som vanligen är mer uppgiftsorienterade och 
kontrollerande. Kvinnor förefaller vara mer måna om att upprätthålla goda 
samarbeten och relationer i syfte att stärka varje individ. Troligen är sannolikheten 
större att just denna stil bidrar till effektivitet och framgång i organisationen. Dock 
bör det noteras att könsskillnader i ledarskapsstil är mycket små.  
 
Bakgrund till studiens syfte 
 
I en förstudie av författaren till föreliggande uppsats behandlades ledares tolkning 
av framgångsrikt ledarskap och emotionell kompetens (Goleman, 1998) hos 
ledare. Där berördes ett flertal aspekter som de intervjuade ledarna ansåg var 
betydelsefulla för framgång i ledarskapet; bland annat ledares kommunikation, 
tydlighet, mångsidighet och empati. En ledare ska ha en förmåga att balansera 
företagets behov med medarbetarnas behov. Ledare med god emotionell 
kompetens inspirerar och visar omtanke och intresse för sina medarbetare. Detta 
bidrar till att förtroende och engagemang stärks bland personalen. I sin tur leder 
det till att personalen känner en djupare mening till sitt arbete och inte enbart 
förenar det med försörjning. I intervjuerna framkom även vikten av ärlighet och 
integritet i ledarrollen. En av de intervjuade cheferna ansåg att ärlighet inte var 
tvunget i alla arbetssammanhang. Denne hade erfarenhet av flera personer som 
kunde förstärka sina naturliga reaktioner och agera manipulativt. Detta i syfte att 
få sin vilja igenom eller för att ta kontroll över en situation i arbetet. Utifrån detta 
argument har frågan kring manipulation respektive påverkan hos en ledare väckts. 
Hur förhåller sig ledare till manipulation? Vilka egenskaper eller förhållningssätt 
relateras till manipulation och var går egentligen gränsen mellan att påverka och 
att manipulera sina medarbetare?  
 
I förstudien deltog en manlig respektive kvinnlig chef. Frånsett deras relativt 
samstämmiga åsikter om ämnet, var det tydligt att den kvinnliga deltagaren hade 
större kännedom om begreppet emotionell kompetens. Föreliggande studie har 
valt att enbart granska kvinnliga ledare. Detta beror dels på studiens omfattning, 
men även med grund i att kvinnor antas, till skillnad mot män, lägga mer vikt vid 
de interpersonella aspekterna i arbetet (Forsyth, 2006). I resonemangen kring 
manipulation hos ledare belyses ofta den emotionella processen och spelet med 
känslor (Dasborough & Ashkanasy, 2002). Studien söker således svar på hur 
kvinnor i chefsbefattning förhåller sig till och tolkar manipulation i ledarrollen. 
Då fokus ligger på individens subjektiva tolkning har av naturliga skäl den 
kvalitativa metoden valts. 

 
Syfte och frågeställning 
 
Studiens syfte var att söka svar på hur kvinnliga chefer upplever och förhåller sig 
till manipulation i ledarrollen. Ett ytterligare syfte var att undersöka chefernas 
bedömning av betydelsefulla egenskaper och förhållningssätt för ett framgångsrikt 
ledarskap.  
 
De frågeställningar som avsågs besvaras var följande: Vilka egenskaper och 
förhållningssätt bedöms vara grundläggande och centrala för ett framgångsrikt 
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ledarskap? Hur upplever de intervjuade manipulation i ledarrollen? Var anser de 
att gränsen mellan att påverka och att manipulera medarbetare går?  

 
 

M e t o d 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Urvalet är ett bekvämlighetsurval. En förfrågan att medverka skickades ut via e-
post till 22 personalansvariga, marknads- eller försäljningschefer på olika företag, 
i huvudsak inom den kommersiella branschen. Kontaktuppgifter till dessa 
inhämtades dels via bekanta, men främst genom research på organisationernas 
hemsidor. De fyra första cheferna som svarade med visat intresse kom att delta i 
undersökningen. Ytterligare tre marknads- och försäljningschefer var aktuella för 
deltagande i studien. På grund av tidsbrist innan årsskiftet tvingades de tyvärr 
avböja medverkan. Utöver dessa var det två eller tre chefer som visade intresse, 
men uteblev med svar beträffande eventuellt möte för intervju.  
 
Intervjuperson A var en cirka 40-årig försäljningschef som arbetade på en 
resebyrå. Hon hade arbetat i organisationen sedan 1989. Sedan 1999 hade hon 
arbetat i ledarbefattning, med vissa mindre avbrott för bland annat 
föräldraledighet. Hon var chef över två direktrapporterande samt en avdelning 
med cirka 45-50 anställda. Hon hade ingen akademisk utbildning. I företaget hade 
hon gått flera internutbildningar, för övrigt var hon självlärd.  
 
Intervjuperson B var en cirka 50-årig marknadschef som arbetade på en tidskrift 
inom en större koncern. Hon hade arbetat inom samma koncern, fast på olika 
tidskrifter i fyra år. Dessförinnan hade hon varit verksam i reklambyråbranschen 
som projektledare och med befattning i ledningsgrupp. Hon hade haft 
ledarbefattning i cirka 12 år.  Hon hade tidigare ansvarat för en större avdelning 
med försäljare, men hade vid intervjutillfället en underordnad. Hon hade en 
akademisk examen inom idrott med fortbildning inom projektledning och 
marknadsföring.  
 
Intervjuperson C var en cirka 35-årig marknadschef som även hon arbetade på en 
tidskrift inom en större koncern. Hon hade arbetat i nio år på olika tidskrifter inom 
koncernen. Innan dess hade hon arbetat bland annat som produktchef på ett 
amerikanskt företag inom musikförlagsbranschen. Hon hade två anställda under 
sig. Hon hade ingen akademisk utbildning, utan började jobba direkt efter 
gymnasiet i det amerikanska företaget, där hon sedermera avancerade uppåt.  
 
Intervjuperson D var en cirka 60-årig rektor inom utbildningsväsende/högskola. 
Hon hade varit verksam inom samma bransch i cirka 20 år och även haft 
chefsposition i cirka 20 år. Hon startade sin bana som psykolog, fortsatte sedan 
med anställning inom ett akademikerförbund och därefter inom högskolan. Hon 
hade även ägnat sig en hel del åt politiska frågor under sin yrkeskarriär. Hon hade 
300 anställda. Hon hade en akademisk examen inom psykologi. 
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Datainsamling 
 
Data samlades in genom halvstrukturerade intervjuer. Frågorna utgick från en 
intervjuguide med två huvudområden (se bilaga 1). Intervjuguiden användes inte 
strikt, utan var främst konstruerad som underlag för att täcka övergripande frågor. 
De följdfrågor som uppkom under samtalens gång, kunde ta olika riktning, men 
var samtidigt anknutna till de frågeställningar som studien avsåg besvara. 
Deltagarna kunde således känna sig relativt fria med att styra dialogen, och föra in 
resonemang beträffande andra frågor.  
 
Frågorna i intervjuguiden hade till viss del utformats efter den intervjuguide som 
användes i förstudien av författaren. I föreliggande guide berördes inte några 
teoretiska definitioner eller begrepp (som exempelvis emotionell intelligens eller 
transformerande ledarskap). Detta med avsikt att fånga deltagarnas subjektiva 
tolkning av ämnet, och undvika att påverka deras svar. Intervjumaterialet spelades 
in med diktafon och transkriberades därefter ordagrant. 
 
Intervjuaren läser fristående kurser i psykologi vid Psykologiska institutionen. 
Studien genomfördes inom ramen för en c-uppsats. I samband med att förstudien 
påbörjades, arbetade intervjuaren deltid med rekrytering. Således fanns erfarenhet 
från tidigare intervjusituationer. 
 
Både i e-postens förfrågan och innan start för intervju, informerades deltagarna 
om studiens syfte och att deltagandet var helt konfidentiellt. De försäkrades även 
om att de hade möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande, om de så 
önskade. Tillåtelse att få spela in intervjuerna gavs från varje deltagare. Likaså 
erbjöds möjlighet för dem att ställa frågor kring eventuella oklarheter. De erbjöds 
även få ta del av det slutliga arbetet. Ingen ersättning utdelades. 

 
Intervjuerna pågick i cirka 45-60 minuter och ägde rum på deltagarnas arbetsplats 
i en lugn och avskild miljö (avskilt rum) utan risk för yttre störningar. Som 
tidigare nämnts gavs utförlig information via e-post, inför intervjumötet. Här 
beskrevs undersökningens syfte, vilket område den inbegrep, vilken institution 
författaren studerade vid samt försäkran om deltagandets anonymitet och 
frivillighet. För tillförlitlighetens skull upprepades informationen vid det direkta 
mötet med deltagaren. Innan intervjun påbörjades gavs deltagaren även möjlighet 
att ställa frågor beträffande undersökningen, uppsatsens utformning eller andra 
funderingar. Här betonades också att de inte skulle känna sig begränsade vid 
besvarande av frågorna. De informerades särskilt om att själva syftet var att fånga 
deras uppfattning, åsikter och tankar. Inga svar var felaktiga, utan de skulle känna 
sig öppna med att svara på det sätt som föll dem in. Slutligen upplystes de 
återigen om friheten att när som helst avbryta intervjun, och att de inte behövde 
svara på frågor som de kände sig obekväma med. 

 
Analys 
 
Resultatet tolkades med induktiv tematisk analys. Här användes Quinn Pattons 
(2000) beskrivning för induktiv analys. Denna innehållsanalys syftar till att 
identifiera sammanhängande och viktiga exempel, teman och mönster i datan. 
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Avsikten är således att finna citat eller observationer i materialet som hör samman 
och som kan anknytas till samma underliggande koncept, idé eller frågeställning. 
 
Det första steget i analysen bestod av en grundlig genomläsning av det 
transkriberade materialet. För att få en god överblick och uppfattning om 
innehållet lästes varje intervju igenom ett antal gånger. Parallellt fördes 
kommentarer i marginalen av texten. Kommentarerna fungerade som hjälp för att 
markera viktiga aspekter som skulle belysas och granskas vidare. Nästa steg i 
analysen innebar att svaren i respektive intervju gicks igenom parallellt. Syftet var 
att finna gemensamma nämnare och fånga det som var utmärkande för varje svar. 
Här markerades formuleringar, begrepp eller enbart nyckelord som föreföll 
särskilt relevanta. Här noterades också hur många gånger varje formulering, 
begrepp eller ord förekom. De begrepp eller formuleringar som förekom flest 
gånger kom att utgöra ett antal centrala koncept. Markeringarna sorterades 
sedermera in under dessa koncept. Koncepten låg till grund för de sex teman som 
utvecklades fram. Dessa temanamn var självkännedom, tydlighet, mod, 
självförtroende och ärlighet samt oärlighet och manipulation respektive ärlighet 
och påverkan. Slutligen valdes ett antal citat ut, vilka var representativa för varje 
tema. Citaten ämnade inte ge någon ny information, utan enbart stödja eller 
exemplifiera det som belystes i den löpande texten. 
 

 
R e s u l t a t 

 
Självkännedom 
 
Självkännedom kan ses som själva grunden till de egenskaper som är nödvändiga 
för att hantera ledarollen väl. Ledaren är väl medveten om sina styrkor och 
svagheter, och hur hon eller han fungerar i sin yrkesroll. Självkännedom genererar 
en inre styrka och ett gott självförtroende. Ledaren vågar stå för sina åsikter och 
sitt agerande. Ledaren vågar också stå för sina såväl goda som bristande 
färdigheter i yrkesrollen. En ledare som har en god insikt om sin kapacitet blir 
tryggare och säkrare i sitt ledande av andra individer. 
 
En av cheferna beträffande självkännedom: 
[…] det handlar om att man är medveten om sitt eget värde; att man har en bra 
självkänsla. Att man är medveten om det som man är mindre bra på, men också 
medveten om det som man är bra på, och vågar stå för det […] 
 
Cheferna anser att självkännedom är en nödvändighet i ledaryrket. Brister 
ledarens självkännedom påverkas hela organisationen. En ledare som inte kan 
hantera och kontrollera sina egna funktioner - det vill säga sin kapacitet som 
ledare, genom sina känslor och sitt förhållningssätt - blir oförmögen att hantera 
och leda andra individer. Brist på inre kontroll och stabilitet kan medföra problem 
med att hantera förändringar och konflikter. Ledares osäkerhet framkallar i sin tur 
osäkerhet bland medarbetarna, då de känner att det inte finns någon att vända sig 
till.  

 
 […] att ha trygga personer som ledare… har man brist på… känner man inte till 
sina svaga och starka sidor… då blir man ju väldigt osäker. Det påverkar hela 
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arbetsplatsen i sig… det påverkar alla. Det har jag erfarenhet från en byrå jag 
arbetade vid tidigare. Där hade vi en chef som inte klarade det här, hon var inte 
säker i sig själv… och det här visade sig under en förändring med ett aktuellt 
projekt. Hon visste inte hur hon skulle agera, det blev jättevirrigt. Hela 
personalen blev inblandade och påverkades och det blev en jobbig stämning. Det 
fanns liksom inget att luta sig emot.   
 
God självkännedom bidrar till att ledaren lättare kan läsa av olika individer, 
urskilja och förstå deras behov; till exempel då någon medarbetare behöver 
särskilt stöd. Det är lättare att förstå hur andra fungerar, när man är medveten om 
hur man själv fungerar. För cheferna är det naturligt att utgå från att varje 
medarbetare är självgående och ansvarstagande. Samtidigt belyser de vikten i att 
se och uppmärksamma varje individ. Dels för att skapa förtroende och 
engagemang hos medarbetarna. Dels för att hantera arbetets komplexitet och 
individernas olikheter. Cheferna är eniga om att de inte kommunicerar likformigt i 
alla arbetsrelationer. Människor är olika och vissa personer står man närmare, på 
samma sätt som i det dagliga livet. Det handlar om att anpassa kommunikationen 
till individerna. En ledare med god självkännedom förmodas ha lättare att bemöta 
olika slags människor.  
 
God självkännedom innebär även att vara medveten om gränsen till att vara mer 
eller mindre personlig i arbetet. Att kunna blotta sig och visa medmänsklighet 
bygger förtroende och tillit hos medarbetarna. Dock finns det begränsningar i 
fråga om att bli för personlig. Här går chefernas åsikter lite isär. Då vissa 
framhåller fördelarna med att till viss del ställa sig på samma nivå som sina 
medarbetare, är andra mer försiktiga och menar att det inte får gå till överdrift. 
Ledare som visar brister kan väcka osäkerhet bland de anställda. På så vis 
påverkas arbetsklimatet negativt. Ledaren ska utstråla säkerhet. Förekommer 
osäkerhet kring en fråga kan ledaren ventilera det med en kollega på samma nivå. 

 
Tydlighet 

 
För ett framgångrikt ledarskap ska ledaren väl kunna kommunicera och tydliggöra 
strategier och mål för personalen. Tydlighet beskrivs som ett medel i 
kommunikationen för att skapa tillit och engagemang hos medarbetarna. Det är 
viktigt att föra kontinuerliga samtal och diskussioner för att återkoppla, fånga upp 
personalens tankar och bekräfta att de har förstått. Uppstår missförstånd i 
kommunikationen, ska ledaren ta upp en dialog och förtydliga det hon eller han 
vill få fram.  
 
Cheferna betonar speciellt betydelsen av tydlighet. Ledaren är beroende av sina 
medarbetares tillit och här framhålls betydelsen av att motivera och engagera 
medarbetarna. Ledaren ska ha förmågan att ge tydlig handledning om hur varje 
anställd ska gå till väga för att nå sina mål. Det handlar om såväl delmål som 
större mål; individuella och gemensamma. Ledaren ska bistå med råd och de 
konkreta verktyg som behövs för att nå målen. Det är viktigt att medarbetarna 
känner att deras arbete är meningsfullt och att de får ut något av sina prestationer. 
En ledare som är tydlig och konkret i sin kommunikation och vägledning 
frambringar förståelse, förtroende och respekt bland medarbetarna. 
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 […] just att man är tydlig med gränser… med olika mandat och man är tydlig 
med mål. Och att det finns någonting… om man ska leda en person så ska det ju 
ofta leda till någonting. Att den personen ska, ja, växa … eller kunna befordras 
till någonting annat. Och att man då har sådana tydliga mål redan från början, 
och delmål… så man följer upp det hela tiden…[…] 
 
För att inspirera medarbetarna bör ledaren uppmärksamma deras möjlighet till 
påverkan. En lyhörd ledare kan fånga upp nya tankebanor och idéer från sin 
personal. Samtidigt bör ledaren vara tydlig och bestämd avseende de beslut och 
gemensamma mål som måste följas. Det bör alltid finnas en lojalitet till 
organisationens ledning. Cheferna är eniga om att företaget alltid går i första hand. 
Ledarens uppgift är således att balansera företagets och medarbetarnas behov. En 
säker ledare är kapabel att förklara personalens uppgift; förmedla sina budskap 
och sätta gränser på ett säkert och tydligt sätt. Tydlig kommunikation är viktigt i 
alla arbetsrelationer; såväl till medarbetare som till interna och externa parter. 
 
 […] att man har en förmåga att tydligt förmedla vad som är uppgiften för hela 
verksamheten. Och att man har en… en väl… att man avväger det här med att 
fatta beslut och vara tydlig med att låta medarbetarna ha möjlighet att påverka. 

 
Mod 
 
Ledarens självkännedom och inre styrka bygger även det mod och den 
målinriktning och övertygelse som behövs i olika arbetssituationer; exempelvis 
vid beslutsfattande eller konflikthantering. Mod är nödvändigt för att ledaren ska 
våga stå upp för sina beslut, även under motstånd. Ledaren ska utgå från det som 
gynnar företaget i sin helhet och ha förmågan att se i ett längre perspektiv. Således 
kan det inträffa att ledaren måste gå emot personalens mening. I synnerhet när det 
finns faktorer som påverkar arbetet negativt. Till exempel kan det handla om en 
situation där ledaren upptäcker att felaktig fakta sprids på arbetsplatsen. Det är då 
angeläget att ledaren har modet att gå in och hantera problemet. Ledaren bör vara 
bestämd och övertygad och får inte låta sina ställningstaganden i ett beslut eller en 
fråga påverkas av medarbetares kritik. Genom att agera målmedvetet och säkert är 
sannolikheten större att ledaren uppfattas som trovärdig och kunnig. Detta 
genererar förtroende och tillit bland medarbetarna. 
 
 […] ja, ett exempel vi hade här… en person som helt enkelt inte passade in i 
gruppen och som spred väldigt mycket dålig energi till alla, och var en sådan 
person som fick med sig andra… i ett tänk… och bilda lite en subkultur… och det 
är inte ok. […] Men den personen lyfte jag ur… och det är skitjobbiga samtal. 
Men jag är helt övertygad om att jag gjorde rätt… och det tror jag också bygger 
förtroendet… de ser att jag gjorde det här för att det skulle bli bra två månader 
senare… De såg det inte där och då, men de såg det senare.  
 
I kritiska situationer är det viktigt att ledaren visar mod, men även förståelse för 
sina medarbetare, just för att dessa ska acceptera rådande omständigheter. Det 
handlar om att skapa en positiv vision, inspirera medarbetarna att lyfta blicken och 
se framåt. Här har ledaren en viktig roll i att påverka och stärka arbetsklimatet. 
Cheferna belyser återigen hur viktigt det är med tydlighet, övertygelse och 
målinriktning i kommunikation och agerande. 
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Ledarens mod handlar även om att våga stå upp för och agera i enlighet med de 
beslut ledningen fattat. Det gäller även beslut som går emot ledarens personliga 
ställning. Stöd från den egna chefen och ledningen kan hjälpa till att stärka 
ledarens tillförlitlighet till besluten. I slutändan handlar det, som sagt, om att se till 
företagets och dess kunders bästa. Detta är en övertygelse hos samtliga chefer.  

 
Självförtroende 
 
Ledaren är en förebild som ska inge en säker och trovärdig attityd inför sina 
anställda. En ledare som utstrålar gott självförtroende, framåtanda och öppenhet 
får med sig sina medarbetare och stärker deras förtroende. Här skapas ett säkrare 
och tryggare arbetsklimat. För att behärska ledarrollen måste ledaren ha den 
kunskap som krävs för sin verksamhet. Det handlar helt enkelt om att ledaren vet 
vad hon eller han pratar om. Bristande kunskap leder till bristande självförtroende.  
 
Cheferna är eniga om att ett gott självförtroende i kommunikation och 
förhållningssätt är grundläggande för att få medarbetarnas tilltro. En öppen, driven 
och säker ledare uppfattas som trovärdig och naturlig i sin roll. På så sätt vinns 
förtroende. Ledares goda självförtroende är också väsentligt för verksamhetens 
utveckling. Självförtroende bidrar till en tro på förmågan att leda. Ledaren vågar 
ta risker och agera rationellt för att företaget ska utvecklas framåt. 
Självförtroendet är nära knutet till ledarens goda självkännedom. Ledaren har en 
styrka i det att hon eller han ser sig kapabel att testa nya vägar. Dels avser det 
sådana färdigheter där ledaren har bristande kunskap. Dels avses aspekter där 
ledaren ser möjlighet att utveckla eller stärka sina färdigheter ännu mer. 
 
[…] du får ju ett självförtroende, med det, att du är medveten hur du är som 
person och som människa, och det tror jag att det bygger ju en viss auktoritet. 
Och har du en bra självkänsla så är du ju oftast väldigt orädd. Även om man vet 
att det här är kanske någonting som jag inte klarar av eller, liksom tror mig klara 
av. Men så är jag ju liksom, så pass orädd att jag faktiskt vågar testa. 

 
Det finns en allmänt vedertagen uppfattning bland cheferna, att det finns någon 
mer eller mindre utvecklad fallenhet för ledandet. Detta kan å ena sidan grunda 
sig i ledarens intresse för sitt yrke och för rollen som ledare. Men det kan även 
handla om att ledaren har egenskaper som i högre grad är passande för ledaryrket i 
relation till sina medarbetare. Här betonar cheferna självförtroende, öppenhet och 
god förmåga att kommunicera. En ledare som saknar självförtroende förmodas få 
komplikationer med att behärska ledarrollen. Då ledaren inte agerar övertygande 
och säkert påverkas medarbetarna på så sätt att de blir osäkra och oengagerade. 
Cheferna relaterar ledares goda självförtroende och sociala förmåga till karisma. 
En karismatisk ledare är driven, framåt och utstrålar gott självförtroende. Denne 
har en god förmåga att påverka och övertyga sina medarbetare. Här frambringas 
engagemang och motivation på arbetsplatsen.  
 
En av cheferna menar att en ledare utan karisma riskerar att mista sin ledarroll till 
fördel för en anställd som är mer utåtriktad och framträdande:  
[…] en ledare måste ändå vara en stark person… Och ha en självklar roll som 
ledare och ha den karisman, för annars så… kommer den personen inte vara 
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ledare så länge till, tror jag. […] om du har en anställd under dig som är mycket 
mer framåt och på och kan snacka för sig mycket bättre, så… kommer ju den 
senare ta en självklar ledarroll hos medarbetarna […] Man måste inge … du 
måste ju ha en självkänsla och veta vad du pratar om…  
 
Ärlighet 
 
Ledares goda självförtroende genererar även ärlighet och integritet i ledarrollen. 
Ledaren vågar stå för sina brister och misstag i arbetet. Det innebär också att 
ledaren är ärlig med sina personliga åsikter; såväl mot medarbetare som mot 
ledning och övriga parter i arbetet.  
 
Ärlighet kan ses ur två aspekter. Dels åsyftas ärligheten till individen själv; att 
agera i enlighet med sina egna åsikter och känslor. Dels avses ärligheten utåt sett; 
hur öppen och uppriktig ledaren är i sin kommunikation till andra. De intervjuade 
cheferna betonar starkt betydelsen av ärlighet i sin ledarroll. Dessa menar att de 
under alla omständigheter strävar efter att vara så sanningsenliga som möjligt. Det 
handlar om ärlighet såväl till sig själv, som till medarbetare. Den generella 
uppfattningen är att grundläggande ärlighet genererar stärkt förtroende, tillit och 
trygghet bland medarbetarna. I sin tur genomsyrar det klimatet och kulturen på 
arbetet. 
 
Ärligheten är av lika stor vikt för cheferna, oavsett situation eller arbetsrelation. 
Cheferna upplever svårigheter med att hantera motstridiga känslor i arbetet. Att 
vara oärlig mot sig själv är minst lika komplicerat som att vara oärlig mot sina 
medarbetare. Följaktligen har cheferna svårt att hålla inne på eller dölja sina 
personliga åsikter. Det gäller till såväl medarbetare som övriga parter i arbetet. 
Cheferna menar att det är svårt att undanhålla deras personliga ställning i en fråga. 
Dock förekommer det situationer i arbetet då cheferna tvingas agera oärligt. Det 
kan handla om en beslutsprocess, omorganisering eller konflikt när det inte är 
möjligt att kompromissa. Här bör ledaren förhålla sig neutral och inte låta vare sig 
sin egen eller medarbetarnas åsikter få utgöra något hinder. Cheferna skiljer sig 
något i fråga om förhållningssätt. Vissa betonar betydelsen av att agera rationellt 
medan andra är mer emotionella och empatiska. Cheferna är dock eniga om att 
deras emotionella sidor inte får ta över i situationer då det krävs att ledaren 
förhåller sig neutral och rationell.  
 
Det kan finnas situationer eller uppgifter man får som man på något sätt är 
tvingad att genomföra oavsett vad medarbetarna tycker. Och då kan ens 
emotionella sidor bli ett hinder för att få det utfört […] jag får försöka tänka i så 
generella termer som möjligt i alla fall. Om det är någonting som behöver göras, 
som det är bråttom med; att ”vi ska i alla fall inte jobba helgen” eller någonting 
sådant  

 
En av de intervjuade beskriver sig själv som ”androgyn” och ”ganska hård som 
person”. Således upplever hon inte några problem med att förhålla sig rak och 
konkret när beslut ska följas och uppgifter ska delegeras. Däremot har hon svårare 
att hantera situationer i vilka hon tvingas gå emot sin personliga åsikt i en fråga.  
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Ibland är det ju så att något måste genomföras oavsett man stöttar det beslutet 
eller inte … och gör man inte det, då får man ju spela lite spel och finna argument 
som då inte är förenliga med ens egna åsikter … men … ja… Det är ju här då som 
man får tvingas vara oärlig… och oärlig med sig själv dessutom… och det är ju 
svårt. Och det antyds ju då… det visar sig. Det kan man inte riktigt dölja. 

 
Oärlighet och manipulation respektive ärlighet och påverkan 
 
Påverkan och manipulation relateras till ledares ärliga respektive oärliga 
förhållningssätt och gränserna däremellan. Cheferna förenar manipulation med 
oärlighet. En individ som manipulerar använder sig av oärliga, omoraliska 
metoder för att komma dit han eller hon vill. Cheferna är eniga om att 
manipulation inte är acceptabelt; en metod de själva avvisar. De föredrar att vara 
ärliga i så hög utsträckning som möjligt. Dock anas en viss osäkerhet kring 
tolkningen av begreppet manipulation.  

 
En av cheferna om gränsen mellan att påverka och manipulera: 
Ja den är hårfin emellanåt…(skratt) Eh… ja… (paus tänker) Svår fråga, tycker 
jag … Att manipulera någon då är man ju inte ärlig… det kan jag ju tycka… och 
ärligheten måste ju finnas där.  

 
En annan chef visar lite kluvna tankar: 
[…] jag tror det är mest upp till var och en var man har sin gräns… För är det 
riktiga fakta man har så är det ju inte manipulation […] Att man får igenom 
något… som man inte får igenom från början… fast det behöver inte vara 
manipulation heller… Nej, jag vet faktiskt inte… jag tror inte jag … skulle kalla 
det så. Det jag tänker på (skratt).  
 
Cheferna anser att den primära skillnaden mellan att manipulera och att påverka är 
att påverkan relateras till ärlighet. I ledarens arbete ingår att påverka personalen, 
inte minst när det handlar om försäljning, marknadsföring eller kundkontakt. Det 
gäller, som tidigare nämnts, att hålla en god balans mellan personalens och 
företagets behov och intressen. Ledaren påverkar sina medarbetare, i synnerhet 
genom att motivera och engagera dem, och fokusera på deras utveckling i 
organisationen. Ledaren ska vara ärlig och konkret med de mål som ska uppnås 
och den belöning medarbetaren kan få. Det kan handla om såväl ekonomiska 
förmåner som möjlighet att avancera i arbetet. Genom att trigga och stärka 
individens engagemang avser ledaren att påverka till bättre arbetsprestationer. 
Individen kan få stärkt förtroende genom att exempelvis tilldelas större ansvar 
över projekt. I försäljningssammanhang kan det uttryckas som ”små morötter” 
eller förmåner som antingen är belöning för hårdare arbete, eller i syfte att peppa 
individen att prestera bättre.  
 
Cheferna menar att deras förhållningssätt i hög grad påverkas av de förhållanden 
och omständigheter som råder. Således nekar de inte att de vid något tillfälle har 
manipulerat. Men däri betonas att det är riskfyllt och felaktigt, då det kan resultera 
i att hela organisationen skadas. Likväl omfattar arbetet, som tidigare nämnts, 
flera tillfällen och situationer där beslut måste genomföras oavsett personalens 
eller chefernas personliga ställning. En av cheferna menar att manipulation är 
acceptabelt, så länge det inte skadar någon.  
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Cheferna är eniga om att de under vissa förhållanden måste undanhålla viss 
information för medarbetarna. Som tidigare nämnts kan denna oärlighet 
förekomma under en pågående beslutsprocess eller omorganisation. Trots viss 
tveksamhet, betonar cheferna att deras agerande i sådana situationer inte handlar 
om manipulation. Här är de ärliga med att de utgår från sin organisation och sitt 
företags bästa. Det finns en mängd olika scenarier som ledare bemöter under sin 
karriär. Vissa situationer är helt nya. Cheferna tror att det kan medföra att ledaren 
agerar med viss osäkerhet eller oärlighet. Arbetssituationer som cheferna inte 
personligen kan relatera sig till upplevs som synnerligen svåra. Här innebär det 
helt enkelt att de är oärliga mot sig själv. Cheferna betonar att ledarens oärlighet 
kommer att upptäckas av medarbetarna. Manipulation är något som cheferna inte 
kan relatera sig till. Därför anser de att ett sådant beteende inte skulle hålla. Detta 
med anledning av att de inte bara är oärliga mot andra, utan även mot sig själva. 
 
[…] jag vet inte, jag skulle nog inte känna mig helt ok med det… Jag tycker att då 
kan jag vara mer rak och säga att ”såhär kommer det att bli”; ”hur ska vi göra 
för att alla ska känna sig ok med vägen dit?… men såhär är målet”. Istället för att 
säga att, nej, men ja… vi ska göra det här tillsammans, och sen manipulerar vi, 
då kommer vi… Jag upptäcker ju det som medarbetare, det är inte några 
dumskallar, de upptäcker ju det. Nej, för mig skulle det inte kännas bra. Sen har 
jag ju säkert gjort det, det ska jag inte… Men, då tycker jag det är bättre att vara 
rak och ärlig och säga ”såhär ska det bli, för det har jag bestämt”. Och det är ju 
chefens privilegium att bestämma saker. 

 
Cheferna förmodar att det manipulativa beteendet förekommer mer bland män än 
bland kvinnor. Män antas ha lättare att förhålla sig ”rakare” och ”mer rationellt”, 
medan kvinnor har ett mer empatiskt förhållningssätt. Dessutom förmodas 
manipulation vara lättare för karriärinriktade individer. Här finns en drivkraft som 
gör att individen i första hand utgår från egna ändamål. Följaktligen är det 
naturligare för karriärinriktade att tillämpa ett mer rationellt förhållningssätt i sitt 
ledande. Samtidigt kan det antas att den manipulerande ledaren varken reflekterar 
kring eller ifrågasätter sitt eget förhållningssätt.   
 
Nej men jag tror ju att … det är ju det som är skillnaden kanske mot mig och en 
stor chef någonstans, för jag kommer aldrig bli det, för jag har inte det drivet. 
Och har man det drivet, då är man nog till viss del en manipulativ ledare… också. 
För du har det draget i dig… men jag tror inte att du ser det själv… Men det är en 
sådan stark drivkraft hos den personen…[…] Men de tror ju på sin egen sanning, 
så att hade du … konfronterar man en sådan person med det, så tror jag ju inte 
att man överhuvudtaget skulle erkänna att så är det.  
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D i s k u s s i o n 
 
Studiens syfte var att söka svar på hur kvinnliga chefer upplever och förhåller sig 
till manipulation i ledarrollen. Ett ytterligare syfte var att undersöka chefernas 
bedömning av betydelsefulla egenskaper och förhållningssätt för ett framgångsrikt 
ledarskap. De frågeställningar som avsågs besvaras var följande: Vilka 
egenskaper och förhållningssätt bedöms vara grundläggande och centrala för ett 
framgångsrikt ledarskap? Hur upplever de intervjuade manipulation i ledarrollen? 
Var anser de att gränsen mellan att påverka och att manipulera medarbetare går?  
 
Föreliggande studie har valt att enbart studera kvinnliga chefer. Med grund i att 
den emotionella processen ofta belyses i sammanhangen kring manipulation 
(Dasborough & Ashkanasy, 2002) valdes just kvinnor. Kvinnor tycks, till skillnad 
från män, lägga mer vikt vid de interpersonella aspekterna i arbetet (Forsyth, 
2006). Trots att undersökningen inte har haft som konkret syfte att fånga ett 
könsperspektiv är detta ofrånkomligt. De deltagande ombads ge sin tolkning av 
hur ett ledarskap rent generellt bör vara. Likväl baserades svaren ofta på chefernas 
egna erfarenheter och personliga förhållningssätt. Detta bör tas i åtanke vid 
granskning av resultaten.  
 
Resultaten i föreliggande studie påvisade en relativt samstämd uppfattning bland 
de kvinnliga cheferna. I stora drag kan de aspekter, om ledares egenskaper och 
förhållningssätt, som berörs anknytas till de teorier som skildrar det 
transformerande ledarskapet. Här betonas betydelsen av tillit, ärlighet, 
engagemang och medarbetarnas delaktighet och möjlighet till påverkan. 
Resultaten ligger i linje med tidigare studier, vilka vittnar om att transformerande 
ledarskap är förenat med kvinnliga ledares förhållningssätt (Eagly, Johannesen-
Schmidt & Engen, 2003). Det finns vissa tänkbara bakomliggande faktorer till 
könsskillnaderna i ledarrollen (Eagly & Johnson, 1990). Till exempel belyses 
organisationens struktur och förekomsten av en kvinna i en viss ledarposition. I de 
fall kvinnor förefaller mer sällsynta kan de få en roll av token (Kanter, 1977a, 
refererad i Eagly & Johnson, 1990). Det faktum att kvinnor synliggörs mer i 
ledarpositioner kan medföra att deras förhållningssätt präglas av större känslighet 
i jämförelse med män. Möjligen kan det vara en förklaring till varför kvinnorna i 
föreliggande studie, så markant betonade vikten av ärlighet i sitt ledande. 
Eventuellt kan betydelsen av ärlighet kopplas till att kvinnor är oroligare för att 
upptäckas, ifall de gör misstag eller leder på ett felaktigt sätt. Män förmodas ha en 
mer avslappnad hållning, då det är vanligare att se en man i ledarrollen, i 
synnerhet på högre nivå i en organisation. De kvinnliga cheferna ansåg att 
manipulation var mer förekommande bland manliga ledare. Möjligen kan det 
förklaras av att det fortfarande finns en viss känslighet i att vara kvinna och 
ledare. Såsom Eagly och Johnson (1990) resonerar, kan det vara möjligt att 
kvinnor lägger särskild vikt vid interaktionen till medarbetare och kollegor, just 
för att vinna deras acceptans och stöd. 
 
Centrala egenskaper och förhållningssätt för ett framgångsrikt ledarskap 
 
Ledarens självkännedom ansågs vara grunden till ett gott självförtroende och 
ledarens ärlighet, tydlighet och mod. Dessa egenskaper och förhållningssätt är 
nödvändiga för att ledaren ska kunna hantera den komplexitet ledaryrket innebär. 
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De är också avgörande för att frambringa förtroende och tillit bland medarbetarna, 
vilket är grunden till ett framgångsrikt ledarskap. 
 
 
SJÄLVKÄNNEDOM  
 
 

TYDLIGHET - MOD - SJÄLVFÖRTROENDE - ÄRLIGHET 
  

  
 
                                  
 
 

TILLIT OCH FÖRTROENDE HOS MEDARBETARE  
  
 
 
 
 

FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP 
 

Figur 1. Betydelsefulla egenskaper och förhållningssätt för ett framgångsrikt 

ledarskap  

 

Självkännedom, tydlighet, mod, självförtroende och ärlighet är centrala 

egenskaper och förhållningssätt för ett framgångsrikt ledarskap. Ledare som 

innehar dessa egenskaper frambringar tillit och förtroende hos medarbetarna. 

 

De intervjuade bedömde ledares självkännedom och inre styrka som fundamentalt 
för ledarskapet. För att organisationen ska fungera väl, behövs en trygg och säker 
ledare som är medveten om sin kapacitet. Insikt om sina såväl styrkor som 
svagheter genererar en inre stabilitet, ett säkert och ärligt förhållningssätt och en 
auktoritet i ledandet av andra. Det medför också att ledaren får lättare att hantera 
olika individer; att förstå deras känslor och behov i olika situationer. Chefernas 
åsikter kan finna stöd i Golemans teori (1998) om emotionell kompetens i arbetet, 
där en av aspekterna är god självinsikt eller självmedvetenhet hos ledaren. I likhet 
med Goleman, menade cheferna att bristande självkännedom leder till bristande 
självförtroende. Osäkerhet genererar en bristande förmåga att leda andra (Turknett 
& Turknett, 2005). Ledaren får svårigheter med att hantera förändringar och 
komplikationer i arbetet. I sin tur kan det medföra att kommunikationen och 
relationen till medarbetarna tar skada. Detta exemplifierades även i intervjuerna. 
 
Cheferna belyste särskilt vikten av tydlighet i kommunikation, tydlighet med 
beslut, målsättning och gränser. En ledare som är säker och tydlig i sin 
kommunikation och i sitt agerande uppfattas som trovärdig. Genom att vara öppen 
och lyhörd, men samtidigt tydlig och konkret med de uppgifter och mål som ska 
följas, skapas förtroende, förståelse och engagemang bland medarbetarna. 
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Chefernas åsikter finner stöd i flertalet studier av ledarskap och personlighet 
(Campbell, 1991, Harris & Hogan, 1992, refererad i Hogan, Curphy & Hogan, 
1994). Senare studier har visat att just tydlighet i ledares förhållningssätt är 
centralt för att skapa goda arbetsrelationer (Ashkanasy & Tse, 2000; George, 
2000; Douglas et al., 2003, refererad i Murphy, 2006). En ledares huvuduppgift är 
att på ett konkret och övertygande sätt kunna formulera mål och visioner (Hogan, 
Curphy & Hogan, 1994). Det handlar även om förmågan att påverka medarbetarna 
att stundom sätta sina personliga angelägenheter åt sidan. 
 
I anknytning till ledares inre styrka och tydlighet betonade cheferna mod, 
övertygelse och målinriktning som betydelsefulla egenskaper ur flera aspekter. 
Förutom i situationer av beslutsfattande, då ledaren kan tvingas gå emot 
personalens mening, behövs kurage vid konflikthantering. En ledare måste våga ta 
ställning och hantera en konflikt. Cheferna var eniga om att företaget alltid 
kommer i första hand. Detta innebär att medarbetarnas intressen i vissa fall får ge 
vika. Ledaren ska visa lojalitet mot de beslut och mål som ledningen fattar. Det är 
sedermera ledarens uppgift att motivera och påverka medarbetarna att följa dessa 
mål. Flertalet studier har påvisat att målinriktning, mod, risktagande och 
kreativitet är centrala ledaregenskaper (Hogan, Curphy & Hogan, 1994; Judge et 
al., 2002). I överensstämmelse med chefernas mening relateras dessa aspekter till 
bland annat konflikthantering och strävan efter förnyelse och utveckling 
(Sternberg, 2007; Turknett & Turknett, 2005). För organisationens 
utvecklingsmöjlighet bör ledaren vara bestämd och målinriktad men också lyhörd 
inför sina medarbetare, öppen för förändring och villig att testa nya vägar. 
 
Enligt cheferna är ledares goda självförtroende avgörande för ledarskapet; en 
förutsättning inte minst för att påverka, inspirera och skapa förtroende hos 
medarbetarna. Självförtroende och mod genererar en tro på den egna kapaciteten 
att leda och en tro på möjligheten att utvecklas. Ledaren vågar stå för sina åsikter 
och sitt agerande. En ledare med gott självförtroende är öppen, utåtriktad och 
trovärdig i sin roll. Resultat från flertalet studier har visat att självförtroende och 
social förmåga är centralt för ledarskapet (Hogan, Curphy & Hogan, 1994; Judge 
et al., 2002; Goleman, 1998). Extraversion har ansetts vara den viktigaste 
personlighetsdimensionen, då den har korrelerat starkast med ledarskap (Judge et 
al., 2002). Extraversion som ingår i Big Five modellen, belyser bland annat en 
individs sociala sidor såsom självförtroende och dominans.  
 
I intervjuerna kopplades självförtroende och mod till ledares ärlighet. En ledare 
med gott självförtroende förmodas ha ett ärligare och säkrare förhållningssätt. 
Ärlighet föreföll särkilt utmärkande då det hade en mycket central roll i de 
kvinnliga chefernas ledarskap. Här belystes såväl ärligheten till sig själv, som 
ärligheten till andra individer. Viss grad av oärlighet kan förekomma i särskilda 
situationer, exempelvis vid en beslutsprocess eler förändring i arbetet. Oärligheten 
innebär i detta fall att ledaren tvingas undanhålla viss information för sina 
anställda. Det kan på motsvarande sätt inträffa att ledaren är oärlig mot sig själv, 
då denne motstridigt tvingas följa ett beslut som ledningen fattat. I sådana 
sammanhang (när beslut måste genomföras) kan det bli oundvikligt att vara helt 
och hållet ärlig. Likväl betonade cheferna upprepade gånger vikten av att, i så hög 
utsträckning som möjligt, vara konkreta och sanningsenliga. Dessa var även eniga 
om att en ledares oärliga agerande i sinom tid kommer upptäckas. Det bidrar till 
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att anställda förlorar förtroende och medför att hela organisationen kommer till 
skada. I flertalet ledarskapsteorier framgår det att tillit och ärlighet i ledares 
intention och förhållningssätt gentemot medarbetarna är grunden till ett genuint 
och äkta ledarskap (Bass & Steidlmeier, 1999; Dasborough & Ashkanasy, 2002). I 
enlighet med cheferna menar Shamir att medarbetarnas tillit kommer att skadas 
ifall dessa upptäcker att ledaren har förhållit sig oärlig (1995, refererad i Bass & 
Steidlmeier, 1999). I sammanhanget poängterade cheferna vikten av att visa sina 
medarbetare intresse, delaktighet och möjlighet till avancering. Detta för att stärka 
deras motivation och engagemang och skapa framåtanda. Studier har påvisat att 
ledares skicklighet i att uppmärksamma individers behov, inspirera och motivera 
dem avspeglas i goda arbetsprestationer (Bass, 2002, refererad i Murphy, 2006). 
Denna skicklighet kan också förenas med koncepten emotionell intelligens och 
kompetens i vilka en individs såväl interpersonella som intrapersonella förmågor 
behandlas (Goleman, 1998; Austin et al., 2007). Dessa har tilldragit sig stor 
uppmärksamhet i anknytning till arbete och framgång. Flera forskare poängterar 
emellertid att koncepten fortfarande saknar tillräckligt med empirisk förankring 
(Barrett, 2000; Davies, Stankov & Roberts, 1998; refererad i Dasborough & 
Ashkanasy, 2002; Murphy, 2006). Vetenskaplig forskning bör förtydliga och 
granska dess innebörd grundligare.  
 
Chefernas uppfattning, att ett empatiskt förhållningssätt är nödvändigt hos en 
framgångsrik ledare, finner stöd i en mängd studier (Goleman, 1998; Emmerling 
& Goleman, 2003; Murphy, 2006). Cheferna menade samtidigt att empatin 
gentemot medarbetarna är mindre relevant i vissa situationer. I sammanhanget 
belystes vikten av balans. En ledare ska vara kapabel att balansera medarbetarnas 
intressen och behov med organisationens nytta (Sternberg, 2007; Turknett & 
Turknett, 2005). Såsom resultaten påvisade tycktes vissa chefer ha lättare för att 
agera rationellt, i förhållande till andra. Som tidigare nämnts, betonade cheferna 
att oberoende situationen ska arbetet alltid utgå från företagets bästa. Likaså kan 
det innebära att ledaren måste följa beslut som hon inte stöttar personligen. Denna 
inre tvist kan förefalla mindre synbar än de tvister ledaren har med sina 
medarbetare när dessa motsätter sig vissa beslut. Cheferna framhöll dock att 
bägge förhållanden var problematiska. Här handlar det om att hantera motstridiga 
känslor i arbetet vilket upplevdes svårt.  
 
Manipulation i ledarrollen 

 
I resultaten framgick tydligt att manipulation relaterades till ett oärligt beteende. 
En individ som manipulerar använder sig av oärliga metoder för att enbart gynna 
egna intressen och egen vinning. Cheferna betonade att det är ett oacceptabelt 
förhållningssätt som de själva inte kan identifiera sig med. Likväl hade de svårt att 
bedöma var den konkreta gränsen mellan att påverka och att manipulera går. Till 
skillnad från manipulation relaterades påverkan till ett ärligt förhållningssätt. 
Dock inbegriper ledarskapet komplexa och stundom svårhanterliga förhållanden. 
Cheferna menade att det finns situationer då det är orimligt att förhålla sig 
uppriktig, vare sig till sig själv eller till andra parter. Detta behöver emellertid inte 
förenas med manipulation. En av cheferna ansåg att tolkningen av manipulation är 
individuell; var gränsen mellan acceptabel påverkan och oacceptabel manipulation 
går kan variera. Manipulation i den bemärkelsen att det inte skadar någon kunde 
förvisso tolkas som acceptabelt. I sådana fall gynnar det hela organisationen. 
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Chefernas resonemang kring ärlighet respektive oärlighet överensstämmer med de 
studier som skiljer mellan transformerande och pseudotransformerande ledarskap 
(Dasborough & Ashkanasy, 2002; Bass & Steidlmeier, 1999). Dessa forskare 
diskuterar kring ledarskapets moraliska aspekter och menar att vanligt 
förekommande manipulation hör samman med en individs oärliga och illvilliga 
ändamål (Dasborough & Ashkanasy, 2002; Bass & Steidlmeier, 1999). En 
transformerande ledare är genuint ärlig och syftar alltid till att se till det 
gemensamma bästa. Manipulation associeras således till pseudotransformerande 
ledarskap.  

 
Cheferna var eniga om att medarbetare kan genomskåda oärlighet och 
manipulativt beteende hos en ledare. Likväl tolkades detta beteende som förenligt 
med framgång, då det antogs vara mer förekommande bland karriärinriktade 
individer. Vissa forskare hävdar att manipulation är nödvändigt för ledare som vill 
nå framgång (Martin & Sims, 1956; Bailey, 1988, refererad i Bass & Steidlmeier, 
1999.) Resultaten från föreliggande studie antyder att ledare som lyckas avancera 
med hjälp av manipulation förmodas ha en personlighet som är mer förenlig med 
det manipulativa förhållningssättet. Såsom cheferna resonerade är drivkraften hos 
en sådan ledare så pass stark, att manipulation är naturligt och sker omedvetet. 
Utifrån chefernas resonemang kan det konstateras att en ledares känslor och 
förhållningssätt bör vara samstämda för att ledaren ska uppfattas som ärlig och 
trovärdig. För cheferna förefaller det synnerligen svårt att gå emot sina egna 
åsikter och känslor. Detta innebär att de tvingas förhålla sig oärliga, såväl mot sig 
själv som inför andra. En annan faktor som berörts i teoretiska resonemang är 
ledares ärlighet i förhållande till hur arbetsrelationen ser ut, ledare och 
medarbetare emellan (Shamir 1995, refererad i Bass & Steidlmeier, 1999). 
Huruvida ledaren har en nära eller distanserad relation till sina medarbetare tycks 
spela in i hur ledaren kan förhålla sig. Såsom Shamir resonerar, har ledare med 
distans till sina anställda bäst nytta av sina retoriska skickligheter. Här är risken 
mindre att ledarens oärliga eller manipulativa beteende kommer uppdagas bland 
medarbetarna. I föreliggande studie hade cheferna en relativt nära relation till sina 
medarbetare. Eventuellt kan betydelsen av ärlighet vara mindre relevant för chefer 
på högre nivå, som inte har samma direkta kontakt med sin personal. Murphy 
(2006) har även funnit belägg för att det är viktigt att ledaren kan identifiera sig 
till den arbetskultur som finns i organisationen. Brister detta förmodas ledaren få 
svårigheter att påverka och motivera sina anställda och det finns en större risk att 
ledaren agerar oärligt. Denna aspekt berördes även av cheferna i föreliggande 
studie. Såsom tidigare nämnts framstod det som svårt för cheferna att hantera 
motstridighet och situationer i arbetet som de själva hade svårt att relatera sig till. 
Troligen sker det då en konflikt mellan situation och individens ärlighet och 
integritet. 
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TYP AV ARBETSSITUATION 
 
 
 
 
 
  ÄRLIGHET     OÄRLIGHET 
   

 
 
 

PÅVERKA     MANIPULERA 
 

     
 

 
FÖRTROENDE OCH TILLIT   FÖRTROENDE OCH TILLIT 
FRÅN MEDARBETARE   FRÅN MEDARBETARE 

STÄRKS      SKADAS 
 

Figur 2. Oärlighet och manipulation respektive ärlighet och påverkan 
 
Resultatet påvisade att påverkan och manipulation relateras till ledares ärliga 
respektive oärliga förhållningssätt och gränserna däremellan. Enligt cheferna är 
ärlighet fundamentalt för ledarskapet. Dock finns det situationer där ledaren 
tvingas agera oärligt inför sina medarbetare. Här handlar det om att se till 
företagets bästa. Ledaren har inte någon intention av att vara oärlig eller 
manipulativ. Enligt cheferna medför manipulativt beteende att medarbetares 
förtroende och tillit skadas.  
 
 
Metoddiskussion  

 
Föreliggande studie har både styrkor och svagheter. Den största bristen är 
begränsningen i antalet intervjudeltagare, vilket är väl litet för en undersökning av 
detta slag. Likväl visar resultaten en mycket samstämmig bild av det fenomen som 
studerats. Trots det låga antalet deltagare erhölls förhållandevis god mättnad. 
Förmodligen skulle ett ytterligare antal deltagare inte påverka utfallet avsevärt. 
 
Studien har avsiktligt begränsat sig genom att enbart granska egenskaper och 
förhållningsätt hos ledare. Faktorer som miljö och situation - och dess effekt - har 
inte beaktats i någon närmare bemärkelse. I enlighet med litteraturen är det 
självklart att dessa aspekter har betydelse för ledarskapet (Bass, 1990). Resultaten 
bekräftar att situationen spelar en central roll just i relation till ledarens 
förhållningssätt. Hur en ledare väljer eller tvingas agera, är i hög grad påverkat av 
situation och rådande omständigheter.  
 
Det bör anmärkas att det funnits en viss svårighet med att definiera och förtydliga 
de begrepp som avsetts studeras. Då ledarrollen är en social roll handlar det om 
såväl egenskaper som förhållningsätt som ligger till grund för individens förmåga 
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att leda. Huruvida det är ledares personlighetsdrag, egenskaper, förmågor, 
kompetens eller aspekter av den sociala rollen som belyses är en fråga som bör 
begrundas. Distinktionen mellan en individs konstanta respektive föränderliga 
egenskaper är inte helt tydlig. Läsaren bör ha denna problematik i åtanke. En 
koppling kan dras till de svårigheter som förekommer med definitionen av 
emotionell intelligens (eller kompetens) och vad detta avser mäta (Murphy, 2006). 
Då emotionell intelligens alltjämt tycks överlappa personlighet är det svårt att tyda 
vad som tillhör intelligensen och vad som grundas i individens personlighet. Är 
emotionell intelligens, såsom Petrides och Furnham (2003, refererad i Murphy, 
2006) resonerar; en slags renodlad förmåga, ett personlighetsliknande drag eller 
en kombination av bägge? På liknande sätt kan det reflekteras kring huruvida 
ledares egenskaper och förhållningssätt är mer eller mindre konstanta; det vill 
säga om det handlar om en medfödd förmåga eller färdigheter som kan tränas upp. 
Murhys (2006) kritik av konceptet emotionell intelligens är viktig, då denne 
belyser betydelsen av och anspråken med att gå vidare i valideringsprocessen.  

 
Då den aktuella studien omfattar ett begränsat antal intervjuer kan resultaten inte 
generaliseras i någon större utsträckning. För en mer omfattande bild krävs ett 
större urval med deltagare från olika verksamhetsområden. Dock är urvalet 
representativt på så vis att deltagarna varierar i fråga om ålder och 
yrkeserfarenhet. Chefernas arbetsansvar är som synes relativt varierande. Två av 
cheferna hade ett större antal anställda och således en mer distanserad relation till 
sin personal. De övriga cheferna, vilka enbart ansvarade över ett fåtal 
medarbetare, hade daglig kontakt med dessa. Cheferna hade olika antal års 
arbetserfarenhet och utbildning bakom sig. Likväl hade de liknande synsätt på 
samma problematik. De hade många gemensamma uppfattningar och tolkningar 
om situationer som kunde se olika ut. Exempelvis när det handlade om olika typer 
av beslutsfattande eller konflikter som de hade erfarenhet av. Trots att 
omfattningen på problemet eller frågan kunde variera, belyste cheferna ofta 
samma aspekter. Cheferna var eniga om de egenskaper och förhållningssätt som 
ansågs väsentligast hos en ledare. Detta trots att deras yrkesroller skilde sig i flera 
avseenden. Som tidigare nämnts förefaller det som att ärlighet var av särskild vikt 
för de kvinnliga cheferna. De betonade upprepade gånger hur viktigt det var för 
dem att agera så ärligt som möjligt. Ärlighet och tydlighet i kommunikation och 
förhållningssätt var det cheferna identifierade sig till. I detta sammanhang kan det 
reflekteras kring risken för eventuella bias. Kruuse (1998) tar upp risken för 
felkällor, såsom att den intervjuade ger felaktiga upplysningar. Prestige-bias 
innebär att den intervjuade svarar socialt önskvärt, istället för att vara helt 
uppriktig med sina åsikter. I intervjusammanhang, när mer personliga frågor 
berörs, kan det förekomma att den intervjuade till viss del, medvetet eller 
omedvetet, justerar bilden av sig själv. Det kan också hända att den intervjuade 
anpassar sina svar efter vad som förväntas vara riktigt att säga. Self-serving bias 
innebär att en individ är benägen att förena fördelar och framsteg till personliga 
attribut, medan misstag förklaras av yttre faktorer (Ross & Nisbett, 1991, 
refererad i Passer & Smith, 2007). I föreliggande studie anses dessa risker förvisso 
minimala. Samtliga deltagare förhöll sig mycket öppna och fria i sin dialog, och 
vågade säga vad de personligen tyckte. De var också uppriktiga, på så sätt att de 
belyste egna svagheter och misstag. 
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Anledningen till att den aktuella studien valt att tillämpa kvalitativ metodik är 
främst att studien berör ett relativt känsligt och komplext ämne, nämligen 
manipulation. Genom intervjuer gavs ledaren möjlighet att öppet beskriva sina 
åsikter och tankar kring fenomenet, och även skildra sitt personliga 
förhållningssätt i olika situationer. Syftet med denna typ av insamlingsmetod är att 
nå kunskap om undersökningsdeltagarens värld (Olsson & Sörensen, 2007). En 
intervju är fokuserad på vissa områden för att beskriva och förstå meningen i den 
intervjuades livsvärld, och det som är centralt i denna. Med livsvärld avses en 
individs inre värld och hur denne erfar och uppfattar omvärlden (Husserl, 1970, 
refererad i Olsson & Sörensen, 2007). Kruuse (1998) förespråkar intervjuer då det 
handlar om komplicerade, obekanta eller känsliga ämnen. Det handlar även om att 
gå in djupare och fånga aspekter som inte kan fås genom exempelvis 
frågeformulär. Med tanke på att manipulation kan upplevas som ett tämligen 
diffust begrepp, finns det risk för eventuella missförstånd eller oklarheter under 
intervjusamtalen. Detta är en ytterligare felkälla som nämns i fråga om kvalitativa 
intervjuer (Kruuse, 1998; Trost, 1997). Här är kravet på förståelsekontroll ännu 
viktigare än under vanliga samtal. Då intervjuer ofta berör abstrakta ämnen kan 
det lätt ske att den intervjuade och intervjuaren tror sig prata om samma sak, när 
de egentligen belyser olika aspekter som hör till samma ämne. I föreliggande 
studie har intervjuaren eftersträvat att vara så tydlig som möjligt med de specifika 
frågor som sökts bli besvarade. I enstaka fall kan den intervjuade ha givit 
vacklande svar eller kommit in på sidospår. I dessa fall har frågan omformulerats 
eller satts i ett annat sammanhang. Trots att det kan ha förekommit viss ovisshet i 
den intervjuades svar, kan det ha kommit fram något intressant ur dennes 
resonemang.  
 
I enlighet med litteraturen (Dasborough & Ashkanasy, 2002) kan det nämnas att 
mer forskning bör granska ledarskapets negativa aspekter. Detta med syfte att 
lättare upptäcka ledare som tillämpar ett omoraliskt förhållningssätt. I ett längre 
perspektiv kan det hjälpa en hel organisation från att undkomma skada. 
Framkommer det att en ledare förhåller sig oärlig skadas förtroende och tillit 
bland medarbetarna. I sin tur leder det till att medarbetarna presterar sämre, då 
deras engagemang och motivation brister. Här finns en risk att personalens 
försämrade arbetsprestationer medför att organisationen på sikt försämras. Detta 
kan ske på ett plan som inte är så synligt. Därför behövs mer kunskap om 
förebyggande strategier; vilka kan vara till hjälp för att upptäcka och förhindra 
förloppet.  
 
I föreliggande studie finns en förmodan bland de kvinnliga cheferna att 
manipulation är mer förekommande bland karriärinriktade individer. Följaktligen 
kan det vara av intresse att gå in och djupare granska relationen mellan en individs 
personlighetsdrag, tendens till manipulation och framgång i ledarrollen. I dessa 
fall kan kvantitativa studier vara till fördel. För fortsatt forskning kan förslagsvis 
Big Five modellen användas till grund för att undersöka eventuella samband 
mellan en individs personlighet och benägenhet till manipulation. I tidigare 
studier har manipulation ofta studerats i anknytning till olika ledarskapsteorier (i 
synnerhet det transformerande ledarskapet). Här skildras manipulation med en 
negativ klang. Den generella uppfattningen är att det i högsta grad är ett 
oacceptabelt beteende. Frågan är om det trots det även finns en positiv innebörd. 
En ledare som med hjälp av manipulativa strategier avancerar och når framgång i 
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sin karriär kan inte utan vidare förknippas med en omoralisk ledare. Forskning bör 
således förtydliga begreppet och studera dess innebörd grundligare.   
 
En annan aspekt som anknyts till manipulation är rollen av ärlighet hos ledare. Ett 
uppslag för framtida forskning kan vara att, utifrån ett genusperspektiv, studera 
ledares tolkning av ärlighet. Vad kan denna ärlighet som tycks vara så 
signifikativt för de kvinnliga cheferna i studien, innebära för deras roll och karriär 
som ledare? Finns samma fokus på ärlighet bland manliga ledare? Eventuellt kan 
ärligheten ha visst inflytande på hur män respektive kvinnor lyckas avancera och 
ta sig fram i sin yrkeskarriär. Föreliggande studie ger enbart en antydan till att det 
kan förekomma skillnader mellan manliga och kvinnliga ledare. Undersökningen 
kan med fördel appliceras inom andra områden för att klargöra fler frågor. Hur 
kan det se ut för ledare på högre nivå i en organisation? Frågan är om ärlighet i 
grund och botten har betydelse för framgång i ledarkarriären. Här krävs mer 
forskning för att bringa klarhet i frågan. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Framgångsrikt ledarskap 
 

- Hur definierar du ett framgångsrikt ledarskap?  
 

- Vilka egenskaper anser du är viktigast i ledarrollen? (beskriv 
egenskapen/egenskapernas innebörd och hur det kommer sig att de är bra)  
 

- Hur gör du för att få berörda parter att på bästa sätt arbeta mot ett fastställt mål? 
 

- a) Vad innebär begreppet självkännedom för dig?  
- b) Vilken betydelse och påverkan har det i ledarrollen?  

 
- Finns det några nackdelar med att ha empati (att känna med någon) just i 

ledarrollen? 
 
 

- När vi talar om relationer; kontakten och kommunikationen med olika 
människor, vad anser du är det viktigaste en ledare bör ta hänsyn till? 
 
 

- I fråga om relationen till dina medarbetare, kan du beskriva hur det ser ut för 
dig? (närhet/distans, kommunikation etc) 
 

- a)Vilka strategier använder du dig av för att påverka och motivera anställda?  
- b) Hur fungerar de?  

 
- Hur hanterar du motstridiga känslor i arbetet (t ex då du tvingas vara rationell 

snarare än medkännande)? 
 
 

”Manipulation” 
 

- a) I vilka situationer / under vilka omständigheter tvingas du styra dina 
medarbetare med visst motstånd? 

- b) Kan du beskriva hur det tar sig uttryck?   
 

- Var tycker du gränsen går mellan att påverka och att manipulera medarbetare? 
 

- Vad innebär begreppet manipulation för dig? Hur tolkar du begreppet 
(negativt/positivt)? 
 

- På vilket sätt kan det vara negativt respektive positivt att som ledare ha en 
manipulerande sida? 

 


