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Sammanfattning 
Historiskt har forskningen inom ledarskap fokuserat på ledarens karaktärsdrag och beteende, olika 

ledarstilar samt dess påverkan för organisationens framgångar. Denna studie avser en annan vinkling, 

då fokus ligger på hur första linjens chefer upplever sin arbetsvardag, deras möjligheter att utöva 

ledarskap samt skillnader och likheter mellan manlig och kvinnlig ledarstil. Den metodologiska 

referensramen i studien är en fallstudie då ett stort privat företag, som verkar i Sverige och utomlands, 

inom en kvinnodominerad bransch har studerats. Det empiriska materialet baseras på fem 

semistrukturerade intervjuer, tre med kvinnor och två med män, och samtliga arbetar som första 

linjens chefer i det utvalda företaget.  Materialet inkluderar även interndokument, angående 

organisationsstruktur och kultur samt könsfördelning. Resultatet visar att företaget påverkar sina 

anställdas ledarskap och därmed är organisationsstruktur och kultur av betydelse. Trots att män och 

kvinnor beskriver sitt ledarskap på liknande vis, så visar använda teorier, på en stark koppling mellan 

ledarskap och maskulinitet. Resultatet visar även att denna koppling fortfarande lever kvar i våra 

samhällsideal genom stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt ledarskap. Vidare belyser 

resultatet att det finns vissa skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap.  
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Inledning 

Olika arbetsorganisationer har olika arbetsvillkor. Gemensamt är att arbetsvillkoren påverkar första 

linjens chefers arbetsvardag, deras möjligheter att utföra ledarskap och vidare vilken typ av ledarstil 

hon eller han har.  Historiskt sett har män dominerat på chefspositioner och även i dagens privata 

organisationer innehar män tre fjärdedelar av chefpositionerna (SCB, 2010). Av den orsaken 

förknippar många rollen som chef med en man eller maskulinitet (Keisu, 2009). Då män anses vara 

normen för chefskap diskuteras ofta ifall kvinnor som innehar chefspositioner får utrymme att vara 

just kvinnor, eller ifall de tvingas anpassa sig och arbeta utifrån manliga normer och villkor (a.a.).  

Kanter (1977) beskriver i sin teori, antalsstrukturen, att könens majoritets- eller minoritetssituation är 

av betydelse för ledarskap genom att den grupp som är minoritet blir avvikare och ständigt jämförs 

med majoritetsgruppen. Yoder (1991) menar att könsmaktsperspektivet är relevant, och vilket kön som 

befinner sig i minoritet avgör om det leder till fördelar eller nackdelar. 

Det är intressant att belysa första linjens chefer då majoriteten av forskning tidigare främst fokuserat 

på chefer på högre nivåer i organisationer. Den forskning som finns kring första linjens chefer är enig 

om att chefernas arbetssituation är komplex, då de befinner sig mittemellan och vill uppnå både 

personalens och även sina chefers förväntningar (Keisu, 2009). Kopplingen mellan ledarskap och kön 

är intressant för samhällsdebatten då de flesta individer berörs av detta samt att det finns en pågående 

diskussion om ledarskap, framför allt ur ett genusperspektiv. En koppling finns även mellan 

organisation och ledarskap. Organisationer har alla en eller annan form av ledarskap (Abrahamsson 

m.fl., 2005). Organisationsstrukturens och kulturens inverkan på medarbetarna och organisationens 

effektivitet har studerats ända sedan Taylors (1997) teorier. Utgångspunkten för studien är att studera 

situationen som första linjens chefer befinner sig i och fokus är den arbetsorganisatoriska nivån, som 

innefattar organisationsstruktur och kultur. Vi definierar organisationskultur som Gherardi (1995) och 

syftar på informella strukturer och avser att lyfta kontexten som första linjens chefer befinner sig i.   

I denna studie studeras en arbetsorganisation och uppsatsen handlar om manlig och kvinnlig ledarstil 

samt de möjligheter till avancemang första linjens chefer upplever. Branschen är kvinnodominerad och 

vi vill undersöka ifall könet påverkar ledarskapet eller ifall organisationsstruktur och kultur är av 

större betydelse. Studien syftar till att problematisera kvinnors och mäns ledarskap i en kontext där 

männen befinner sig i minoritet. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna empiriska studie är att belysa hur första linjens chefer upplever sitt ledarskap ur ett 

genusperspektiv. Vi har valt ett privat företag inom en kvinnodominerad bransch för att undersöka 
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ifall det finns skillnader vad det gäller möjligheter att agera för kvinnor respektive män som innehar en 

chefsposition.  

Syftet kan brytas ner till följande frågeställningar:  

- Hur beskriver manliga och kvinnliga första linjens chefer sina möjligheter i företaget? 

- Upplever informanterna att det finns skillnader i mäns och kvinnors ledarstil? 

- Finns det praktiska skillnader i hur män och kvinnor utför ledarskap? 

Avgränsningar 

Studien fokuseras på första linjens chefer i ett stort privat företag. Genomgående i studien kommer vi 

att hänvisa till företaget som organisationen eller företaget, ingen distinktion dem emellan kommer att 

göras. Att välja ett specifikt företag och chefer på samma position ger möjlighet att kunna jämföra män 

och kvinnor i större utsträckning. Studien presenterar dock inte generella resultat för företaget utan 

avgränsas till intervjupersonernas upplevelser av ledarskapet. Vi kommer i uppsatsen använda oss av 

begreppen chefskap och ledarskap som synonyma, ingen skillnad mellan de två begreppen kommer att 

ske. Ingen skillnad kommer heller att göras mellan ledarskap och ledarstil. Med organisationskultur 

avser vi att lyfta första linjens chefers arbetsvardag och kontext. Organisationskultur ser vi som 

informella strukturer och det är till exempel de könsmaktsmönster som råder i arbetsorganisationer.  

Teoretisk referensram 
Forskning om ledarskap är en del i arbetsorganisationsforskningen. Det historiska perspektivet är 

viktigt för en ökad förståelse då de klassiska organisationsskolorna än idag påverkar forskningen om 

ledarskap.  En kort överblick ges därför av den organisationsteoretiska utvecklingen för att ge en 

bakgrund men vårt urval är selektivt utifrån vårt syfte att försöka förstå ledarskap. Vikt läggs på teorier 

angående möjlighets- makt och antalsstruktur.  

Klassiska organisationsteorier 
Grundandet av organisationsteori härleds till början av 1900-talet och det är Frederick Winslow Taylor 

som ligger bakom de tidigaste organisationsteoretiska tankelinjerna (Taylor, 1997). Den allmängiltiga 

synen på chefskap under denna tidsperiod var att ledarskapet var manligt och att män föddes in i rollen 

som chef, men Taylor menar att mannens egenskaper även kan läras genom utbildning. Ytterligare 

antogs goda ledaregenskaper under den här tiden vara en medfödd begåvning. Taylors utgångspunkt är 

att skapa en systematisk arbetsdelning och samordning och det viktigaste målet för varje ledare var att 

utveckla varje individ i företaget så att varje medarbetare kan nå sin maximala nivå(a.a.). Industrin 

utvecklades och blev allt mer komplex och ett behov uppstod av ytterligare samordning. Utvecklingen 

gick mot att företagsledningen även innefattar administrativa funktioner (Fayol, 1965).  Henri Fayol 

har skrivit en av de klassiska böckerna inom organisations- och ledarskapsteori som fortfarande är 
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aktuell i dagens forskning (a.a.).  Keisu (2009) menar att i en sådan ledarskaps- och 

maskulinitetsdiskurs som Fayol (1965) presenterar skapas och upprätthålls ett avstånd mellan det 

personliga och det professionella i chefsrollen, det vill säga att en differentiering görs mellan det 

privata jaget och chefsrollen. Taylor (1997) utgår från att det är en självklarhet att män är chefer men 

även att det är en självklarhet att män är arbetare. Kvinnor hade ännu inte stort inflytande på 

arbetsmarknaden vid den här tiden. I Fayols (1965) beskrivning är ledarstilen i de flesta avseende 

auktoritär även om de anställdas behov kommer fram i vissa resonemang (a.a.).  

En klassiker i detta teoretiska fält är Chester Barnard (1938) och ett av Barnards viktigaste bidrag 

handlar om att ledaren får de underställda att följa genom att ställa upp moraliska värden. Detta 

resonemang handlar om bidrags-belöningsbalansen som leder till att anställda vill vara kvar i 

företaget. Chefens roll är också att leda de underställda känslomässigt och på så vis motivera dem att 

nå företagets mål. Här lyfter Barnard fram värderingarnas betydelse för utövandets av ledarskap (a.a.).  

Vid en jämförelse av de tre ovan nämnda klassikerna anser alla att ledarskap ska utövas av auktoritära 

chefer med hög moral. Skillnaden dem emellan ligger i att Barnard (1938) poängterar att chefer ska 

sätta upp mål för sin underställda och på så vis motivera dem. Hos alla tre klassikerna finns kopplingar 

mellan ledarskap och maskulinitet då det är självklart att män arbetar på alla positioner i 

arbetsorganisationerna, både som chefer och underställda. Historien visar på en tidig sammankoppling 

mellan chefer och ledarskap och flera av dessa ledarskapsideal lever kvar även idag vilket gör att 

klassikerna är av vikt för vår analys.  Abrahamsson m.fl. (2005) definierar ledarskap på ett liknande 

vis som klassikerna, trots att många år har passerat. 

”Ledarskap är det beteende som en eller annan individ i en grupp, organisatorisk enhet eller organisation 

uppvisar och som gäller systematisk påverkan på de andra med avsikt att gruppen eller organisationen skall 

lösa bestämda uppgifter och nå bestämda mål.”(a.a., s.78) 

Det vetenskapliga synsättet på människor i arbetsorganisationer som Taylor, Fayol och Barnard 

presenterar är att de måste övervakas för att arbete ska utföras. Som en motreaktion till detta inträdde 

en ny teori som kallas Human Relations (Abrahamsson m.fl., 2005). Det centrala här är sociala 

relationer, motivation och i förlängningen en god arbetsmiljö. Tankar från Human Relations finns kvar 

även idag på så vis att insikten om att gruppen har betydelse för människors prestationer och trivsel. 

Ur Human Relations kom Sociotekniken som inriktar sig på arbetarens psykologiska behov 

(Abrahamsson, 2000). Genom sociotekniken kom ett maktperspektiv in i forskningen vars inriktning 

menar att det finns en given konflikt mellan underställdas förväntningar och de krav som ställs från 

ledningen (Keisu, 2009). Det perspektiv som presenteras av Human Relations är viktigt för att förstå 

de relationer, samt exkluderandet av relationer, mellan första linjens chefer och personal. 
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Moderna och ”platta” arbetsorganisationer betraktas som flexibla (Abrahamsson, 2000). Den här typen 

av arbetsorganisation har växt fram ur Human Relationsteorin och betraktar varje individ som en 

social varelse med sociala behov. Arbete i team, delaktighet, beröm och kritik i form av 

uppmärksamhet och vidare en ”mänskligare” arbetsmiljö är utmärkande kännetecken för den nya, 

platta organisationen(a.a.). På grund av utvecklandet av moderna organisationer har även 

ledningssynsätten förändrats och gått ifrån en administrativ styrning till en friare styrning (Avotie, 

1999). Som syns i resultatavsnittet har den studerade organisationen i denna uppsats många likheter 

med hur litteraturen beskriver platta organisationer.  

Ledarskapsstilar och ledarskapets förutsättningar 
Begreppet ledarstil syftar till det centrala mönstret i en ledares beteende (Abrahamsson, m.fl. 2005). 

Forskning har visat att kvinnor och mäns ledarstil vanligtvis inte skiljer sig åt, däremot finns 

uppfattningen att det finns skillnader könen emellan (Alvesson & Billing, 2000). Studier har gjorts, 

från 1970-talet och framåt, som visar att mäns förmågor rankas som viktigare jämfört med kvinnors, 

alltså är bra ledarskapsegenskaper kopplat till maskulinitet (Keisu, 2009). Keisu visar dock i en studie 

som jämför en mansdominerad och en kvinnodominerad organisation att organisationsstruktur och 

kultur är av större betydelse än kön för hur ledarskap utförs i praktiken. Keisu finner inga egentliga 

skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap, utan menar att organisationen har en inverkan på 

ledarskapet. Resultatet visar även att det är skillnad när vi tänker kön men inte när det görs(a.a.).  I 

likhet med Keisu gör Gherardi (1994) en distinktion mellan hur vi gör kön och hur vi tänker på kön. 

Hur vi gör kön sammankopplas med hur individer faktiskt agerar i praktiken. Gherardi menar att hur 

vi tänker om kön är kopplat till våra tankar och har ursprung i historien vilket leder till att den är 

svårare att förändra (a.a).  

Rutherford (2001)  har i en studie undersökt ledarskap i ett flygbolag. Fokus ligger på manligt och 

kvinnligt ledarskap på fem skilda avdelningar inom flygbolaget. Rutherford menar att maskulinitet är 

förknippat med hur män agerar och femininitet är kopplat till hur kvinnor agerar. Dessa två begrepp är 

relationella vilket innebär att de studeras i kontrast till varandra. Egenskaper som vanligen kopplas till 

maskulint ledarskap är att män tenderar att vara mer auktoritära och kontrollerande, samt att de gör en 

åtskillnad mellan den personliga - och ledarskapsrollen. Feminina egenskaper förknippas ofta med mer 

kommunikativt och omsorgsfullt ledarskap och större fokus läggs på sociala relationer istället för 

endast på uppgifter och mål. Rutherfords resultat visar att ledarskapet inte blir mer feminint även om 

kvinnor är i majoritet på ledarpositioner, såväl som övriga positioner. Majoriteten av männen och 

kvinnorna (dock större andel kvinnor) anger i Rutherfords studie att skillnader finns mellan manligt 

och kvinnligt ledarskap. Resultatet i studien visar dock att inga praktiska skillnader finns mellan 

manligt och kvinnligt ledarskap. Rutherfords (a.a.) resultat är också i enlighet med Keisus (2009) 

resultat, då inga skillnader finns när män och kvinnor beskriver hur de faktiskt agerar i sin ledarroll.  

Trots att kvinnor i allt större utsträckning blir chefer nu har inte könsmärkningen gällande maskulinitet 
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och ledarskap avtagit eller försvunnit.  Forskningen beskriver att det fortfarande finns starka 

kopplingar dem emellan (Keisu, 2009). En skillnad mellan män och kvinnor är dock att kvinnor 

förknippar ledarskap med både maskulinitet och femininet, och männen förknippar endast ledarskap 

med maskulinitet (a.a.).   

Human Relationsskolan som vi presenterade i förra avsnittet tillförde nya tankar och lyfte fram andra 

önskvärda egenskaper för ledare än de som förknippas med maskulinitet. De nya idéerna inkluderade 

att även feminina egenskaper är av vikt och detta framför allt i de nya organisationsformerna (Avotie, 

1999). Genusforskning visar att organisationsformen har betydelse för kvinnors möjligheter och att en 

platt organisation är fördelaktig för kvinnor (Alvesson & Billing, 1989). Men det finns även studier 

som motsäger att en platt organisation är av fördel för kvinnor och menar att egentligen är 

maktstrukturerna bara mer dolda jämfört med i en hierarkisk organisation (Abrahamsson, 2000).  

För att kunna förstå kvinnor och mäns förhållningssätt i organisationer måste begreppen täcka in 

könsaspekter. Det räcker inte enbart att titta på organisationsformen. Holmqvist (1997) menar att inom 

feministisk forskning har man länge använt genus istället för kön för att komma ifrån biologiskt kön 

och istället fokusera på socialt kön som hela tiden skapas. Kvinnors ledarskap är dubbelt 

genusbestämt, dels som kvinnligt eftersom det är en biologisk kvinna och dels som manligt eftersom 

ledarskapsfunktionens genus är manligt. Dubbla genusbestämningar gör att kvinnor möter dubbla 

uppsättningar attityder. Dels ska de motsvara bilden av kvinnligt, dels ska de utöva den manligt 

bestämda funktionen ledarskap (a.a.).  

Strukturella förklaringar till kvinnors och mäns 

ledarstil 
Mycket forskning har således visat att det inte finns några praktiska skillnader mellan män och 

kvinnor i avseendet ledarstil (Keisu, 2009).  Ledarstil kan då antas vara mer kopplat till individuella 

egenskaper eller organisationsstruktur och kultur. Individuella egenskaper ligger till grund för 

psykologiska förklaringar av varför kvinnor är färre på chefspositioner. Mer sociologiskt relevant är 

situationsorienterade förklaringar som fokuserar på strukturella förklaringar till ojämlikheter mellan 

kvinnor och män.  

Vår teoretiska referensram är till stor del hämtad ifrån Rosabeth M. Kanter som gjorde en studie på 

1970-talet angående kön och struktur. Kanter (1977) identifierade i sin studie tre för henne förklarande 

dimensioner till varför olika individer var på olika platser i organisationen hon undersökte. Hon ansåg 

att dessa tre strukturalistiska problem låg till grund till varför kvinnor kunde hindras från att utvecklas 

och avancera inom stora organisationer. Dessa tre dimensioner kallade hon för möjlighets – makt - och 

antalsstruktur. Med möjlighetsstruktur menar Kanter de möjligheter som finns till utveckling i 

organisationen, vilka framtidsutsikter som finns beroende på vilken position i organisationen en 
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individ innehar. Möjligheter bestäms bland annat av utbildning, antal karriärsteg som positionen kan 

medföra, chanser till befordran eller bonusar och förmåner. Kanter menar att beroende på om man har 

stora eller små möjligheter kommer man olika högt upp i organisationen. En person med små 

möjligheter tenderar att ha låga karriärmål, lågt självförtroende, söka tillfredställelse utanför jobbet, 

inte instämma med ledningen och ha svårt att identifiera sig med individer i högre position. Personer 

med låga möjligheter tenderar även att vara oerhört måna om sin ”grupp” vilket även leder till hinder 

för sig själv såväl som andra inom gruppen att våga söka sig nya möjligheter utanför gruppen. Kanter 

ger ett exempel på detta i sin bok där hon beskriver kontorspersonalen som ovilliga att söka 

utmaningar och befordring då de fann att det fanns färre jämlikar (kvinnor) högre upp i organisationen, 

män fann däremot jämlikar på samtliga nivåer.  Individer med stora möjligheter visar ansatser till att 

ha höga aspirationsnivåer, en vilja att utvecklas och klättra inom organisationen, ett högt 

självförtroende och i vissa fall en övertro på sin egen kompetens. Dessa individer ser jobbet som en 

central del i sitt liv och ser sig själva som en del av organisationen till skillnad från dem med små 

möjligheter som ser sig själva som en liten del av en stor organisation. Kanter menar att kvinnor oftare 

tenderar att hamna i jobb där det finns små möjligheter till utveckling och därför inte återfinns på de 

högre positionerna i företag (a.a.).  

Sammanfattningsvis menar Kanter att det inte är könet som har betydelse för hur långt en individ når i 

en organisation eller hur högt upp i organisationen en individ befinner sig utan snarare har det att göra 

med vilken roll och position individen innehar. I vår studie har vi valt, precis som Kanter, enbart ett 

företag att undersöka men till skillnad från Kanter har vi valt individer på samma position. Kanter 

menar att vilken roll och position en individ har är avgörande för karriären och genom att vi fokuserar 

på endast en position kan vi undersöka om Kanters teori är relevant för denna studie eller om det 

individuella könet är mer betydelsefullt. Holmqvist (1995) argumenterar för att kvinnor och män 

anpassar sig efter den verksamhet de arbetar i, det vill säga om en kvinna arbetar i en mansdominerad 

bransch tenderar hon att agera som männen i denna bransch och vice versa (a.a.). I vårt fall skulle det 

innebära att de manliga chefernas ledarstil påverkas av att de arbetar i en kvinnodominerad bransch.  

Med maktstruktur menar Kanter (1977) förmågan att mobilisera resurser, det vill säga de möjligheter 

en individ har att agera aktivt inom organisationssystemet. Det handlar även exempelvis om vilken typ 

av uppmärksamhet och feedback en individ får av medarbetare och chefer samt om de allianser man 

har är relevanta vad gällande avancemang inom organisationen. Kanter menar att en person med liten 

makt har benägenhet att vara auktoritär och kontrollerande, hindra medarbetare från att utvecklas och 

hålla tillbaka duktiga medarbetare i rädsla för att de ska avancera förbi personen. Dessa personer 

fostrar även en dålig gruppmoral och är i stor utsträckning inte omtyckta av sina kollegor. De personer 

med stor makt beskriver Kanter som samarbetsvilliga, bra på att delegera och fostrande av en bra 

gruppmoral. Dessa personer vill se sina medarbetare utvecklas och är omtyckta av sina medarbetare. 

Många av de attribut Kanter tillskriver personer med stor makt har genom tiderna ofta förknippats med 
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män och Kanter menar därför att egenskaper som tidigare ansetts vara könsskillnader istället kan ha att 

göra med skillnaden i andel makt. En man och en kvinna på samma position kan ha olika sätt att utföra 

sitt ledarskap men detta behöver inte ha att göra med att det finns könsskillnader utan det kan bero på 

hur stor eller liten andel makt personen har. Kvinnor tenderar att ha mindre makt att påverka högre 

upp i organisationer där det ofta påträffas mer män och Kanter menar att detta kan vara en anledning 

till att det vi uppfattar som könsskillnad egentligen är en fråga om maktskillnad.  

Kanters antalsstruktur syftar till den sociala sammansättningen som finns av individer på ungefär 

samma position i organisationen.  Intresset ligger i hur många av samma kön, ras eller etnisk 

tillhörighet som finns inom en viss del av organisationen. Att vara annorlunda handlar i detta fall om 

hur många gelikar man har i sin arbetsgrupp. Beroende på hur många gelikar du har i din arbetsgrupp 

leder det till att du antingen är en minoritet eller en majoritet och detta har i sin tur en inverkan på dina 

möjligheter och din andel makt. En individ med få gelikar i sin arbetsgrupp tenderar att vara mer 

utsatta då de utmärker sig mer. Kanters studie syftar till att kvinnor tillhör minoriteten på 

chefspositioner och menar att kvinnor därav också får högre krav att prestera samt mindre utrymme för 

att göra misstag, då det kommer att förknippas med kvinnor.  Kanter menar att dessa individer även får 

högre krav på att prestera bra samt göra färre misstag eftersom dessa prestationer eller misstag 

kommer att förknippas med den ras, kön eller etnicitet den individen innehar.  De individer som 

befinner sig i minoritet lutar även åt att försöka vara socialt osynliga i en vilja att inte sticka ut. Detta 

leder i sin tur till att dessa individer har svårare att upplevas som trovärdiga av sina medarbetare och 

har därför svårare att få ledarpositioner (a.a). Yoder (1991) menar dock att Kanter missar 

könsmaktsperspektivet i sin teori. Yoder anser att det är beroende av vilket kön minoritetsgruppen har 

som avgör dess status(a.a.). Kanter (1977) tar upp synlighets - kontrast - och assimileringseffekten där 

hon menar att individer som befinner sig i minoritet uppmärksammas och även synliggörs på grund av 

detta. Detta leder i sin tur till att kontraster och olikheter börjar uppmärksammas, när detta sker fryser 

majoriteten oftast ut minoriteten vilket leder till att minoriteten assimileras med majoriteten i hopp om 

att bli accepterade och inte längre utstötta(a.a.). Yoder (1991)menar att när män befinner sig i 

majoritet tenderar de att inte låta kvinnor och män arbeta som jämlikar, då det leder till att skillnaderna 

könen emellan suddas ut och därmed även försvagar den manliga dominansen. Yoder menar dock att 

när kvinnor befinner sig i majoritet uppstår inte detta fenomen. När arbetsplatsen är kvinnodominerad 

tenderar istället männen att få fördelar av sin minoritetsposition (a.a.). Detta fenomen illustreras med 

begreppet glashiss. Innerbörden är att män skjutsas uppåt och att de måste aktivt ta sig ner ifall de inte 

vill hissas uppåt (Robertsson, 2003). Gardiner och Tiggemann (1999) har undersökt chefer på ett 

mansdominerat och ett kvinnodominerat företag. Intervjuer utfördes på ett jämnt antal män och 

kvinnor på företagen för att undersöka om det finns skillnader i ledarskapsstil samt hur könen upplever 

stress och sin mentala hälsa. Resultatet av undersökningen visar att kvinnorna i det mansdominerade 

företaget möter andra typer av stress och påfrestningar än männen på samma arbetsplats. Studien visar 
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samtidigt att män på kvinnodominerade arbetsplatser inte upplever detta. Kvinnorna som befinner sig i 

minoritet på det mansdominerade företaget visar inga tecken på att fokusera mer på sociala relationer 

än männen i samma företag. Däremot visar studien att kvinnorna fokuserar mer på sociala relationer 

när de befinner sig i majoritet, medan männen i minoritet inte gör det. Detta tyder enligt Gardiner och 

Tiggemann på att kvinnor justerar sitt ledarskap då de befinner sig i minoritet medan män inte tenderar 

att göra detsamma. Kvinnor i det mansdominerade företaget rapporterar även mer diskriminering då de 

är tvungna att prestera bättre för att få samma belöningar och avancera inom företaget. Män i det 

kvinnodominerade företaget upplever inte denna diskriminering (a.a.). Detta kan ha att göra med vad 

Kanter (1977) säger i sin teori om antalsstruktur där hon menar att majoriteten inte enbart har övertag 

rent numeriskt utan även när det gäller makt och inflytande. Detta skulle kunna tala för att män i 

kvinnodominerade företag enbart är i numeriskt underläge och inte när det gäller andel makt och 

inflytande. Detta kan vara en anledning till varför män inte anger att de finner det svårare att avancera 

eller att de blir diskriminerade på samma sätt som kvinnorna eftersom de besitter samma andel makt 

och inflytande trots att de befinner sig i minoritet.  

Metod 

Studien är en empirisk studie med kvalitativ ansats. Typiskt för kvalitativa studier är att grunden ligger 

i människors verkliga upplevelser och att information söks hos de som upplevt fenomenet (Bryman, 

2002). Syftet med en kvalitativ studie är att belysa och skapa en omfattande förståelse för ett fenomen 

som finns i verkligheten vilket i denna studie handlar om att belysa ledarstil ur ett genusperspektiv. 

Vår studie har haft en växelverkan mellan teori och empiri. Med det menas att vi inte gjort vår studie 

utifrån en speciell teori utan har växlat mellan induktiv - och deduktiv metod.  

Urval och tillträde till fältet 
Anledningen till valet av vår organisation var att det är ett stort företag som har en utvecklad 

organisationskultur och anses vara en attraktiv arbetsgivare. Valet baserades även på ett 

bekvämlighetsurval, då vi hade en ingång till fältet genom en grindvakt. De generella kriterierna för 

urvalet av informanter var att de skulle arbeta inom vårt utvalda företag och att alla skulle arbeta som 

första linjens chef. Vi försökte även uppnå en jämn fördelning mellan män och kvinnor.  

För att få tillträde till fältet och vårt utvalda företag fick vi hjälp av en grindvakt. Med grindvakt 

menas en person som är behjälplig när det gäller att få tillgång till fältet (Aspers, 2007). Problem som 

kan uppstå vid användandet av en grindvakt är att personerna som väljs ut kan identifieras av 

grindvakten.  För att detta inte skulle bli ett problem och vi skulle kunna hålla informanterna anonyma 

bad vi grindvakten om fler namn än vi behövde. Efter det valde vi slumpmässigt ut ett jämnt antal 

kvinnor och män och kontaktade dem via mejl. Ett annat problem kan vara att grindvakten väljer ut 
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informanterna för att exempelvis ge en positiv bild av företaget(Aspers, 2007). Vi såg dock inte detta 

som ett problem då grindvakten har samma position som övriga informanter samt att vi intervjuat 

grindvakten.  

I allmänhet är urvalen till kvalitativa studier små men de informanter som medverkar kan ofta bidra 

med desto fler berättelser och upplevelser vilket leder till att även ett litet antal informanter kan bidra 

till ett stort material (Creswell, 2007). Vi kontaktade våra informanter via mejl där vi berättade vilka vi 

var och kortfattat beskrev studiens syfte. Eftersom vi lovat företaget och i sin tur även informanterna 

att hållas anonyma valde vi att be dem om tid efter arbetsdagen för intervjuer. För att göra det enkelt 

för informanterna erbjöd vi oss att möta upp dem efter jobbet, ifall de inte hade något annat förslag på 

vart de önskade ses. Viktigast för oss var att informanterna kände sig bekväma.  

Vi hade som ambition när vi startade studien att vi önskade intervjua ett jämnt antal män och kvinnor. 

Vi ville göra totalt sex intervjuer, alltså tre stycken intervjuer med vardera kön. Detta för att vi ville att 

könsfördelningen skulle vara jämn så att det lättare skulle gå att urskilja skillnader, eller likheter. Vi 

stötte dock på problem då vi fann det svårt att få tag på tre män på den position vi eftersökte. Vi fick 

ett återbud, ett nej på grund av ointresse, ett nej på grund av flytt till annan stad samt ett obesvarat 

mejl. Om svårigheten att få tag på män har att göra med att det endast finns ett fåtal män på den 

positionen vi eftersökte eller om det är svårare att få män att ställa upp på intervjuer kan vi endast 

spekulera om.  Trots ett ojämnt antal män och kvinnor valde vi att fortsätta med studien både på grund 

av en begränsad tidsplan samt att vi ansåg att vi fått tillräckligt bra information från de genomförda 

intervjuerna. 

Intervjuer 
Kvalitativa forskningsintervjuer är ett sätt att få förståelse för informanternas livsvärld (Bryman, 

2002). Eftersom studiens syfte var att belysa olika ledarstilar ur ett genusperspektiv valdes intervjuer 

som metod. Intervjuerna var semi- strukturerade och utgick ifrån teman och intervjuguide (se bilaga 

1).  Med intervjuerna ville vi att en öppenhet för informanternas berättelser skulle råda, men samtidigt 

krävdes vissa teman för att få svar på studiens syfte (a.a.). Intervjuerna bokades in under vecka 45 och 

46. Alla intervjuer hölls efter arbetstid ungefär vid samma tidpunkt på dygnet, mellan klockan tre och 

sex på eftermiddagen. Vi mötte upp samtliga informanter enskilt efter jobbet vilket gör att vi har 

intervjuat på olika ställen. Intervjuerna tog plats på såväl café som i hemmamiljö, vi fann att båda 

alternativen fungerade utan förhinder. Varken vi som genomförde intervjuerna eller informanterna 

upplevde att det var störande med rörelse runt om oss i de fall vi befann oss i cafémiljö. Vi valde att 

båda sitta med vid intervjuerna eftersom vi ansåg att det var en bra metod. Den ena av oss intervjuade, 

det vill säga ställde frågor utefter intervjuguiden, medan den andra följde intervjun och skrev ner 

memos och ställde följdfrågor. Vid ett tillfälle fick en av oss förhinder och eftersom vi inte ville missa 

möjligheten till intervjun gjorde den andra av oss intervjun själv. Även detta tyckte vi fungerade på ett 
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bra sätt, nackdelen var dock att personen som utförde intervjun inte hade någon att förlita sig på vid 

missade frågor och följdfrågor. 

En av våra manliga informanter gav korta svar och utan att gå in på djupet på det som efterfrågades. 

Informanten visade både i kroppsspråk och i tal att han var trött och att han hade haft en stressig dag 

på jobbet, detta är även något han nämnde ett flertal gånger under intervjun. Av detta drog vi 

slutsatsen att han var trött efter dagens arbete och att han inte var helhjärtat involverad i intervjun. 

Intervjupersonen lättade dock upp efter ett tag och vi fick mer djupgående svar på våra frågor. Vad vi 

märkte i relation till de andra intervjuerna var att denna intervjuperson svarade väldigt snabbt på våra 

frågor och gav inte sig själv någon betänketid. Vi tolkade detta som både positivt och negativt, positivt 

på det sätt att hans svar var ärliga och spontana, svaren kom snabbt som om svaren var självklara. 

Negativt tolkade vi det eftersom vi upplevde att han inte tillät sig själv att tänka efter, att svaren kom 

så snabbt att han inte hann tänka eller reflektera över den frågan vi ställt. Efter att ha lyssnat igenom 

intervjun och transkriberat den ansåg vi dock att intervjun gav viktig information.  

Tanken var att ha en pilotintervju i förberedande syfte, men då vi på förhand fick veta att en av våra 

informanter avbokat bestämde vi oss att låta den först intervjun ingå då det även kändes som vi fick 

fram bra information. En del korrigeringar gjordes i intervjuguiden från första intervjun och andra 

intervjun, i form av tillägg. Ändringarna förändrade dock inte studiens riktning utan enbart 

förtydligade intervjun. Detta gjorde vi för att den första och andra informanten nämnde intressanta 

ämnen som var av intresse för vår studie, men som vi tidigare inte hade haft med i vår intervjuguide. 

Vi betonade innan intervjuerna började att vi var ute efter informanternas egna upplevelser och 

konkreta exempel av deras erfarenheter för att undvika generella termer. Detta gjordes i alla intervjuer 

då vi var medvetna om att människor vanligen pratar i generella termer, vilket inte var vårt syfte i 

intervjuerna, utan att komma åt informanternas upplevelser och skapa en djupare förståelse. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en bandspelare. Bandspelaren kontrollerades innan varje intervju 

så att den säkert fungerade. Intervjutiden hamnade mellan tjugo minuter och femtiofem minuter. En 

intervju spelades in på mobiltelefon då vi först inte trodde att informanten hade möjlighet att träffa oss 

den dagen. När vi fick ett besked om att informanten ville ses, ville vi inte missa vår chans och gjorde 

ljudupptagningen med mobiltelefon. Efter det att intervjun var över upptäckte vi att mobiltelefonen 

hade stängt av inspelningen. Det var dock enbart några minuter i slutet av intervjun som inte kom 

med. Vi bestämde oss då för att spela in oss själva när vi pratade igenom intervjun för att lättare kunna 

uppfatta vad inspelningen missat. Eftersom vi gjorde detta precis efter intervjun anser vi att vi hade 

informantens ord färskt i minnet och därmed inte gick miste om någon viktig information. 
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Dataanalys 

En vanlig analysmetod som används inom beteendevetenskap och humanvetenskap är kvalitativ 

innehållsanalys (Bryman, 2002). Metoden används för att analysera transkript av bandade intervjuer. 

Syftet med kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer genom att skillnader och likheter 

urskiljs i transkripten (Lundman m.fl. 2008). Dataanalysen i denna studie har låtit sig inspireras av 

Burnards (1991) innehållsanalys. Metoden anses passande för semistrukturerade djupintervjuer med 

öppna frågor. Burnard har delat in sin innehållsanalys i 14 steg.  

1. Korta memos skrivs efter varje intervju angående teman som nämnts.  

2. Transkripten läses noga igenom och noteringar görs om centrala teman.  

3.  Transkripten läses igenom igen och så många kategorier som möjligt tas ut för en överblick 

av materialet. En så kallad öppen kodning av materialet utförs.  

4. Kategorierna betraktas och liknande kategorier klumpas ihop och bildar huvudkategorier.  

5. Sammanställningen av kategorier och huvudkategorier läses igenom och upprepningar eller 

liknande kategorier raderas och den slutgiltiga kategorilistan skapas.  

6. Två för studien oberoende individer kategoriserar materialet, detta för att öka validiteten.  

7. Det transkriberade materialet läses ännu en gång igenom med den definitiva kategorilistan i 

åtanke och korrigeringar görs vid behov.  

8. Transkripten arbetas igenom med den definitiva kategorilistan och därefter kodas materialet i 

enlighet med kategorierna.  

9. Varje kodad del av materialet klipps ut från transkripten och samlas ihop.  

10. Varje del av det kodade materialet passas in under lämplig huvudkategori.  

11. För att öka validiteten granskas kategorierna av informanterna. 

12. Kategorier och huvudkategorier sparas i ett gemensamt dokument.  

13. Kategorier förs ihop till en sammanhängande text där citat väljs ut och resultatet konkretiseras. 

14. Resultatet kopplas till litteratur (a. a).  

Dataanalysen har skett med inspiration av Burnard men vi bestämde oss tidigt för att steg sex och elva 

skulle utgå. Istället för steg sex där två för studien oberoende individer ska kategorisera materialet, har 

teman tagits fram individuellt på två olika håll och sedan sammanföras till gemensamma kategorier. 

Detta för att öka validiteten i studien. Burnards steg elva valdes bort då det inte fanns tid att ge 

informanterna möjlighet att granska på grund av den begränsade tiden. 

Under dataanalysen framkom först teman och vidare huvudkategorier. Vi bestämde oss slutligen för 

tre huvudkategorier med två underkategorier vardera.  Kategorierna har utvecklats från vårt 

intresseområde och frågeställningar till teman och vidare kategorier och inte utifrån en specifik teori.  

Huvudkategori 1: Första linjens chefers upplevelse av möjligheter i företaget 

 Känslor för möjligheter till avancemang/känslor för företaget 

 Upplevelse av könssammansättning 

Huvudkategori 2: Första linjens chefers upplevelse av ledarstil 

 Upplevelse av manlig/kvinnlig ledarstil 

 Upplevelse av ett bra/dåligt ledarskap 

Huvudkategori 3: Första linjens chefers ledarstil i praktiken 
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 Konflikthantering 

 Relation till medarbetare 

Transkribering av intervjuer är fördelaktigt på det sätt att man både under transkriberingen och senare 

när man läser igenom transkriberingen igen återförs till intervjuögonblicket och kommer ihåg rörelser, 

minspel, gester och annat som kan ge en ytterligare dimension vid analyserandet av materialet (Keisu, 

2009; Bryman, 2002). Detta är viktigt eftersom det inte endast är de ord informanterna säger som är av 

vikt utan även hur orden sägs, om det förekommer pauser eller andra typer av uttryck som senare har 

betydelse för analysproceduren. Att transkribera medför flera andra fördelar till exempel att 

intervjuerna kan gås igenom flera gånger. En negativ aspekt med att transkribera är dock att det tar 

lång tid och att under transkriberingen kan följdfrågor uppkomma som forskaren borde ha ställt eller 

att forskaren inte utnyttjade de pauser som gavs utan var för snabb att ställa nästa fråga, detta hände 

även oss. Under transkriberingen kom vi på oss själva att ett antal gånger ställa ledande frågor samt 

mata våra informanter med svar vi trodde de var på väg att ge. Detta är självklart inte bra då det 

snarare blir våra svar vi senare kommer att analysera och inte informantens. Detta hände emellertid 

enbart ett fåtal gånger vilket gör att vi inte anser att det förstör intervjun eller analysen. 

Transkriberingen av intervjuerna skedde alltid samma kväll eller dagen efter varje intervju. 

Ljudupptagningarna lyssnades igenom med transkriptet framför för att göra oss ännu mer bekanta med 

innehållet och byttes även med varandra för att öka validiteten.  

Validitet  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) intygar validitet att det insamlade materialet är giltigt, varaktigt 

och välgrundat. Dessutom är validiteten beroende av forskarens förmåga att granska, ifrågasätta och 

tolka de funna resultaten (a.a.). Dataanalysen har beskrivits uttömmande för att uppnå 

genomskinlighet i studien. Analysen har varit inspirerad av Burnards (1991) fjorton steg. Studiens 

trovärdighet ökar då metoden är noggrant beskriven (Lundman m.fl. 2008). 

Troliga fel i transkriberingarna har justerats, då ett utbyte av de individuella transkriberingarna har 

skett oss emellan och sedan noga lästs igenom ytterligare. Forskartriangulering, som innebär att fler än 

en person har samlat in, analyserat och tolkat materialet, är en styrka för studiens trovärdighet 

(Dahlberg, 1997). Även teman togs ut individuellt och sedan diskuterades gemensamma kategorier 

fram vilket också intygar trovärdigheten. I presentationen av resultat har citat tagits ut för att styrka 

resultatet. Validiteten i analysen ökar då utdrag ifrån intervjutranskripten uppvisas i form av citat 

eftersom det gör det möjligt för granskning (Dahlberg, 1997).  

Vi är medvetna om att vi har ett litet urval samt att vi har fler kvinnor än män. En av männen var även 

svår att intervjua och gav till en början inte uttömmande svar. Detta kan ha påverkat vår validitet och 

innebär vissa begränsningar för studien.  
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Förförståelse 

Creswell (2007)  menar att förförståelsen är den process då forskaren urskiljer sina egna förutfattade 

åsikter och tankar kring det fenomen som ska studeras och åsidosätter dem. Ett förslag till forskaren är 

att skriva ner tidigare erfarenheter av fenomenet innan studien påbörjas i syfte att öka medvetenheten. 

Meningen med detta är att fokus ska läggas på informanternas upplevelser (a.a.).  Enligt Aspers (2007) 

är forskaren en del av livsvärlden som denne studerar. Därav är det en omöjlighet att se resultatet av en 

kvalitativ studie oberoende av forskaren eftersom forskaren är den som tolkar data. En viss 

förförståelse är nödvändig för att skapa förståelse för fenomenet men viktigt är att vara medveten om 

hur det påverkar studien och vara uppmärksam på nya saker utanför sin egen förförståelse (a.a.).  

Vår egen förförståelse var den att vi båda jobbat inom företaget, dock inte som första linjens chefer. 

Detta gör att vi hade en uppfattning om branschen och organisationen innan det att vi påbörjade 

studien. Vi anser inte att detta har påverkat studiens resultat då vi varit medvetna om vår förförståelse 

och resultatet som presenteras representerar informanterna berättelser.  Däremot kan vår förförståelse 

varit till hjälp då vi kunnat ställa relevanta följdfrågor som i sin tur gett oss informationsrika svar som 

varit till hjälp för vår studie och dess resultat. 

Etiska överväganden 
De forskningsetiska principerna som nyttjats som stöd för denna studie är de som Humanistisk- 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet rekommenderar (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra huvudkraven 

som finns är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet . Dessa 

krav är skapade för att ge informanterna trygghet under intervjuns gång. Informationskravet går ut på 

att ge informanten upplysning om studiens syfte och vad studien kommer att innehålla och även att 

delge informanten att den när som helst under intervjuns gång kan avbryta om den känner obehag 

inför frågorna eller dylikt. Samtyckeskravet går ut på att informanten vet om att deltagandet är 

frivilligt och konfidentialitetskravet är till för att intervjupersonerna ska veta om att de är helt 

anonyma, att deras namn inte kommer att nämnas i uppsatsen. Informanten meddelas även att 

inspelning av intervjun kommer att hållas under strikt uppsikt och utom räckhåll för obehöriga. 

Nyttjandekravet uppfylls på det sätt att vi inte kommer att använda den information vi fått av våra 

informanter i andra sammanhang än i denna studie (a.a.).  
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Fallbeskrivning – vår organisation 

och informanterna 

Organisationen  

För att återknyta till vårt syfte vill vi här beskriva organisationen för att belysa organisationsstrukturen 

och skapa förståelse för de intervjuade första linjens chefers möjligheter att agera
1
. Företaget beskriver 

sig som en platt organisation vilket innebär att det inte ska vara invecklad byråkrati och inga 

hierarkiska steg. En platt organisation är även decentraliserad vilket innebär att beslut ska tas av de 

medarbetarna som påverkas av besluten. Företaget tror på individen och ser medarbetarna som sin 

främsta källa till framgång. För att utveckla och behålla sin personal satsar företaget mycket på 

rekrytering och utbildning internt.  Företaget bygger på samma värderingar som när det grundades. 

Eget ansvar, entreprenörsanda, nyfikenhet och prestigelöshet är uppskattade egenskaper hos företagets 

anställda. Frihet under ansvar tillämpas genom riktlinjer för hur arbetet ska utföras men inom ramarna 

får arbetarna använda sitt sunda förnuft.  Företaget har en snabb tillväxt och ledarskapets roll är viktig 

i expansionen. Totalt är det 77 procent kvinnor i företaget och 23 procent män, vilket styrker att det är 

en kvinnodominerad bransch.  I butik är fördelningen ungefär densamma som i hela företaget, då 78 

procent är kvinnor och 22 procent är män. Männen dominerar dock på vissa andra avdelningar som till 

exempel produktion. 

För att avancera till första linjens chef i företaget krävs det att man genomgår en interutbildning. 

Denna utbildning är det butikschefen som lämnar rekommendation till huvudkontoret för vidare 

intervju och praktiskt test. Utbildningen varar i åtta veckor och i denna ingår det praktisk utbildning i 

butik såväl som kurser. Kurserna som ingår är symboliskt ledarskap, feedback och en 

kommunikationskurs. Arbetsbeskrivning för positionen som första linjens chef innebär bland annat att 

bemöta kunden på ett trevligt sätt, att följa företagets riktlinjer när det gäller butikens utseende och 

utformning, att ansvara för att rutinerna i butiken följs samt att leda och utveckla medarbetarna.  

Informanterna 

Vi intervjuade tre kvinnor samt två män, och våra informanter var i åldrarna 24- 32 år gamla. Båda 

männen har ingen vidareutbildning efter gymnasiet medan två av våra kvinnliga informanter har 

eftergymnasial utbildning till en nivå av kandidatexamen.  En av de kvinnliga informanternas 

utbildning var riktad mot denna typ av bransch och hon gjorde sin praktik i företaget och blev efter det 

erbjuden jobb. Även en av de manliga informanterna hade en praktikplats på företaget under senare 

delen av sin gymnasieutbildning och blev efter praktikens slut erbjuden en anställning. I övrigt har 

                                                           
1
 Informationen i detta avsnitt kommer från företagets interna dokument och från den information vi tagit del av 

från intervjuerna vi genomfört. 
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våra informanter sökt sig till företaget externt. Samtliga informanter, förutom mannen som kom direkt 

från gymnasiet, har tidigare arbetslivserfarenhet från andra eller liknande branscher. En av våra 

kvinnliga informanter har även annan erfarenhet från att vara ledare. 

Informanterna har varit i företaget mellan fem månader till fjorton års tid, och det har tagit dem mellan 

en månad till sex år innan de avancerade till nuvarande position som första linjens chef. En möjlig 

förklaring till dessa stora skillnader kan vara att informanterna kom till företaget med olika 

bakgrunder, exempelvis att en informant gick en treårig utbildning med inriktning mot branschen och 

därav avancerade fortare än de andra.   

Resultat och analys 
Detta avsnitt redovisar resultaten vi fått fram, uppdelat i huvudkategorier och underkategorier. Då 

syftet med studien är att förstå ledarskap utifrån ett genusperspektiv skiljer vi på män och kvinnor i vår 

resultatpresentation. Analysen presenteras efter varje huvudkategori för att tydliggöra skillnader och 

likheter mellan könen.  

För presentation av resultatet använder vi citat. Under varje citat framkommer en hänvisning till vilken 

intervjuperson som uttalat sig. För att hålla företaget anonymt benämner vi det organisationen eller 

företaget. Vi har även ändrat i citaten för att bibehålla anonymiteten för företaget och informanterna. 

Dessa förändringar är dock mycket små och syftar endast till att namn på företaget, informanterna 

samt medarbetare inte ska framkomma. Vidare har vi valt att kalla chefspositionen för första linjens 

chefer då den i verkligheten heter något annat, både för företaget och för informanternas anonymitet.  

Huvudkategori 1: Första linjens chefers 

upplevelse av möjligheter i företaget 
Nedan redovisas resultat och analys för huvudkategori 1 samt underkategorierna och en av våra 

frågeställningar besvaras, ” Hur beskriver manliga och kvinnliga första linjens chefer sina möjligheter 

i företaget?”.  Underkategorierna syftar till att få fram vilka möjligheter informanterna upplever och 

även upplevelse av hur könssammansättningen ser ut och hur den påverkar.  

Känslor för möjligheter till avancemang/känslor för företaget 

Kvinnliga informanter: Två av de kvinnliga informanterna anser att känslan för möjligheten att 

avancera i företaget är goda. 

”Absolut! Det tycker jag[tystnad]det pratas det om hela tiden, att man kan bli det man vill bara man visar” (IP1, 

Kvinna) 
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Den tredje kvinnan anser dock att det kan finnas hinder samt att det inte är enbart hon själv som 

bestämmer hur högt upp i organisationen hon kan nå. Denna kvinnliga informant är den som jobbat 

längst i företaget och även har utbildat sig externt. Hennes känsla är att hon nu med sin 

vidareutbildning möjligen skulle vinna på att söka sig externt till företaget. Detta är inte något hon 

trodde för ett par år sedan, då antog hon att företaget satsade internt och att det skulle vara lättare att 

avancera efter extern utbildning. Informanten säger även att hon anser att möjligheterna till att 

avancera inom företaget beror på vem man känner. 

”Jag har ju fått rådet att om du vill ha en annan tjänst än den du har idag och du vill ha den fortare så ska du 

söka den externt till dom tjänsterna istället för att gå internt [tystnad]och det trodde jag inte för några år sedan, 

så trodde jag inte att det skulle funka, plus att det handlar om vilka man känner. Även fast det är ett stort företag 

så är det ett litet företag också[tystnad]man håller de man känner nära”.(IP2, Kvinna) 

Vid frågan om informanterna anser att kvinnor och män har lika möjligheter till att avancera inom 

företaget svarar två av kvinnorna att de anser att det finns samma möjligheter för män och kvinnor. 

Den tredje kvinnan, samma informant som ovan, har en känsla av att det är lättare för män att avancera 

inom företaget. Hon reflekterar även över olika anledningar till att det kan vara så. En anledning hon 

anger är att män kan ha en tendens att vilja komma högre upp i företaget fortare, medan kvinnor lättare 

nöjer sig som första linjens chef och liknande. En annan anledning hon anger är att eftersom företaget 

är kvinnodominerat syns det kanske mer när män avancerar.  

”…jag upplever att de fåtal männen som finns på min position oftast avancerar mycket fortare. Men jag vet inte, 

eftersom de är färre, så kanske det märks mer/…/det kan ju vara så att männen har mer bråttom att komma 

högre upp”. (IP2, Kvinna) 

Samtliga kvinnliga informanter anser att företaget har spelat en roll i vilken typ av ledarskap de utför 

men att i grunden är det dem som styr. Genom internutbildningar lär företaget ut hur de vill att deras 

första linjens chefer ska vara, men sedan är det upp till informanterna att utföra ett bra ledarskap anser 

de. Ingen av kvinnorna känner negativa känslor inför en arbetsdag, en känner positiva känslor och en 

annan säger att hon inte hinner tänka utan bara åker till jobbet som en del av en rutin.  

”…oftast är jag glad och taggad, det e så mycket att göra och det är ju skitkul när det blir klart” (IP3, Kvinna) 

Företaget beskriver sig självt som en platt organisation utan hierarkiska steg och detta bekräftar våra 

informanter genom att inte uttrycka att de har problem att vända sig uppåt i organisationen.  Något 

som framkom under samtliga intervjuer var hur viktig ledningsgruppen ansågs vara. Ledningsgruppen 

är den grupp i butiken där butikschef, ställföreträdande butikschef, butiksekonom och första linjens 

chefer ingår. Samtliga kvinnor tycktes vara överens om att vid problem pratar de inte utanför 

ledningsgruppen och att de inte vid något tillfälle anser det okej att prata med underställda om dessa 

problem. 
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En av kvinnorna som utbildat sig externt anser det som ett personligt misslyckade att vara kvar på 

samma position som innan hon utbildat sig. Hon anser vidare att det finns många positioner på 

huvudkontoret som hon skulle kunna vara anställd på, men hon möter motstånd. Samma kvinna säger 

att en av de saker hon skulle vilja förändra i företaget är deras internutbildningar som hon inte anser 

håller en hög nivå.  

”…det är bland annat sånt jag skulle vilja utveckla på företaget/…/eller jag tycker inte att de håller en 

tillräckligt hög nivå, de interna ledarskapsutbildningarna/…/jag trivs på mitt jobb./…/ jag vill inte jobba som 

första linjens chef hela mitt liv, det kommer jag se som ett misslyckande”.(IP2, Kvinna) 

Manliga informanter: Båda de manliga informanterna anser att möjligheterna till att avancera inom 

företaget är mycket goda, de ser inga hinder utan tror att de kan ta sig så långt upp i företaget som de 

själva önskar.  

”Absolut, det är ju bara jag själv som sätter mina gränser”. (IP4, Man) 

Angående frågan om lika möjligheter för de båda könen att avancera anser båda männen att de tror att 

det är lättare för män att avancera i företaget. Anledningen till detta skulle bland annat vara att 

företaget är kvinnodominerat och att man vill få in fler män för att göra arbetsplatsen mer jämställd. 

Även männen anger att män kan ha mer bråttom att avancera. Men de båda manliga informanterna är 

dock överens om att det i slutänden handlar om kompetens och inte enbart om kön.  

”Jag har hört att det finns fördelar av att vara man[tystnad]men jag vet inte om jag håller med om 

det[tystnad]men om det vore så, så tycker jag att det är okej, det borde vara mer män i branschen. För ett par år 

sen kändes det som om de tog in massa män till ledarskapsutbildningen, då kändes det som om de ville ha in fler 

män bara, det var som om de tog in alla sökande män”.(IP5, Man) 

De manliga informanterna anser precis som kvinnorna att företaget varit med och format dem till en 

viss typ av ledare. Genom de olika internutbildningarna har företaget riktat sin personal mot en viss 

typ av ledarskap, men sedan är det informanternas åsikt att de själva sedan utformar denna roll så att 

det passar deras sätt att leda personalen. 

”…riktlinjerna finns ju absolut, men sen är det ju upp till mig att göra min ledarroll, eller min stil, så 

riktlinjerna finns men man kan ju aldrig göra en exakt karta för hur en chef ska vara/…/För då blir det ju ingen 

äkta chef då är det ju en påhittad chef”. (IP4, Man) 

En av männen reflekterar över att företaget är kvinnodominerat och anser att kvinnor varit med att 

skapat företagets värderingar och dess kultur. Han fortsätter med att säga att om man inte gillar dessa 

värderingar kommer man förmodligen inte trivas i företaget.  
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”…många kvinnor har varit med och skapat dessa värderingar och att det automatiskt då blir en egen kultur. Så 

att besitter man inte de sakerna kan det kan vara svårt att komma in i ett sånt företag, eller svårt och svårt, men 

jag tror inte att man skulle trivas ifall man inte har dessa värderingar”. (IP4, Man) 

Båda männen anger positiva känslor inför sin arbetsdag, den ena mannen säger att det dock kan bero 

på hur förgående dag var, om allt som skulle göras blev gjort eller inte. Den andra mannen är nästan 

enbart positiv. 

”Varje dag jag står i duschen, så bara önskar jag att jag vara på jobbet/…/Jo, men alltså jag har snart hållit på 

i tio år och då kan det vara säkert en eller två dagar då jag känt att jaa, nej, det är tråkigt att gå till jobbet. Och 

jag antar att det är därför jag e kvar”. (IP4, Man) 

Även männen framför att de inte finner problem med att vända sig uppåt i organisationen vid problem, 

men ingen av männen har funnit anledning till att göra detta. Precis som kvinnorna nämner männen 

ledningsgruppen och dess relevans för första linjens chef.  Männen lägger även vikt vid att de inte 

pratar om problem ”nedåt” utan endast med någon på samma nivå eller ”uppåt”.  

Upplevelse av könssammansättningen 

Kvinnliga informanter: Samtliga kvinnor är överens om att företaget är kvinnodominerat, de är även 

överens om att de skulle föredra en jämnare fördelning mellan könen på sin arbetsplats. En kvinnlig 

informant säger att hon även skulle vilja se en jämnare fördelning av åldrar och etniciteter och inte 

endast av kön. Samma informant reflekterar över att det aldrig funnits en kvinnlig VD i företaget. Hon 

tillägger att hon har en känsla för att majoriteten av de som jobbar högre upp i organisationen är män, 

men hon tillägger dock att hon inte har några fakta på att det är så. Samtliga kvinnor nämner att det 

kan bli mycket intriger och prat bakom ryggen när det är många kvinnor på en arbetsplats, men ingen 

anser dock att de själva är delaktiga i detta. 

Manliga informanter: Männen är överens om att det företag de arbetar på är kvinnodominerat. De har 

dock olika känslor inför detta. En av männen är ensam man på sin butik och önskar att det fanns fler 

män på hans arbetsplats. Den främsta anledningen till detta uppger han vara den sociala aspekten. 

Informanten anser även att man pratar olika med män och kvinnor och att han önskar att det fanns fler 

män på hans arbetsplats då han anser att det är mycket intriger när det är enbart kvinnor. Han säger 

dock att arbetsmässigt är det en fördel med mycket kvinnor eftersom han generellt anser att de arbetar 

bättre.  

”För att jag tycker att det underlättar det sociala på jobbet, just socialt[tystnad]för att man kanske pratar lite 

annorlunda med en kille än med tjejer liksom/…/och då vore det skönare för mig personligt, men arbetsmässigt 

så spelar det ju ingen roll[tystnad]det är snarare så att tjejer jobbar bättre än killar, så arbetsmässigt kanske det 

är bra att det finns fler tjejer”.(IP5, Man) 
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Vår andra manliga informant anser inte att det är ett problem att vara en minoritet på arbetsplatsen, 

utan snarare en fördel då han anser att han blir som en neutralisering. Informanten fortsätter med att 

säga att han anser att det är lättare att prata med kvinnor då de är mer öppna medan han finner män 

svårare att kommunicera med. Även männen nämner att det finns en tendens till intriger och prat 

bakom ryggen bland kvinnorna på deras arbetsplatser, men inte heller de anser sig vara delaktiga i 

detta.  

 Analys: Majoriteten av de manliga och de kvinnliga informanterna anser att möjligheterna till att 

avancera inom företaget är mycket goda. Detta kan sammankopplas med Kanters (1977)  teori om 

möjlighetsstruktur då dessa individer har stora möjligheter. Företaget satsar på internutbildningar och 

vill låta sin personal utvecklas. Informanterna anser att deras chanser till att klättra inom företaget är 

goda och att de kan nå så långt de vill, vilket leder till höga karriärmål. Kopplingar till Kanters (1977) 

teori kan göras då individer med stora möjligheter har högre karriärmål eftersom de ser att dessa 

möjligheter finns samt att de går att nå. De flesta informanter menar dock att män kan ha en fördel och 

detta kan kopplas till Robertssons (2003) teori om glashissen, där männen automatiskt skjuts uppåt i 

organisationen och för att inte stiga högre måste de själva aktivt försöka ta sin ner. Yoder (1991) 

menar att det är beroende på vilka som befinner sig i minoritet som avgör om det är positivt eller 

negativt. Hon menar att när män befinner sig i minoritet uppstår inte samma fenomen, män finner det 

inte svårare att avancera trots deras mindre antal(a.a.). Även Gardiner och Tiggemann (1999) tar i sin 

artikel upp detta fenomen där de menar att kvinnor på mansdominerade arbetsplatser tenderar att 

justera sitt ledarskap efter männen medan män på kvinnodominerade arbetsplatser inte gör det(a.a.). 

Detta kan även kopplas till Kanters (1977)  antalsstruktur där hon menar att när män befinner sig i 

majoritet gör de det både numeriskt såväl gällande makt och inflytande. När kvinnor befinner sig i 

majoritet är de dock enbart i numerisk majoritet och inte när det gäller makt och inflytande(a.a.). Detta 

kan göra att männen i vår undersökning inte finner att de har svårare att avancera då de enbart befinner 

sig i numeriskt underläge men inte gällande makt och inflytande.  

Trots att ingen informant behövt vända sig högre upp i företaget än till sin närmsta chef visar detta på 

att de inte ser några hierarkiska steg utan snarare ser sig själva som en del av företaget.  Detta kan 

sammankopplas med Kanters (1977)  möjlighetsstruktur där hon menar att individer med stora 

möjligheter ser sig själva som en del av företaget medan individer med små möjligheter tenderar att se 

sin ”grupp” som en liten del inom företaget och inte känna delaktighet fullt ut. Samtliga informanter 

menar att de skulle kunna vända sig uppåt i organisationen vilket tyder på att den bild företaget ger av 

sig själv som platt organisation stämmer överens med informanternas.  

En av männen reflekterar över att företaget är kvinnodominerat och att kulturen och de värderingar 

som finns på arbetsplatsen därmed är skapad av kvinnor. Informanten fortsätter med att säga att om en 

individ inte trivs med den typen av kultur och värderingar kommer inte heller individen trivas i 
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företaget. Vi kopplar detta till Kanters (1977) antalsstruktur där hon menar att minoriteter i rädsla för 

att sticka ut tenderar att assimileras in i gruppen. Kanter menar att när minoriteter uppmärksammas 

synliggörs även de kontraster som finns mellan majoriteten och minoriteten. Slutligen assimileras 

minoriteten med majoriteten i rädsla av att sticka ut och iakttas(a.a.). En av de manliga informanterna 

anser vi har assimilerats in i gruppen då det är lättare att gå med strömmen än mot den. Detta stämmer 

även överens med Holmqvist (1997) som menar att individer anpassar sig till det könet som är 

majoritet i företaget och i vårt fall påverkas alltså mannens ledarstil av kvinnornas.  

Samtliga informanter är överens om att deras arbetsplatser är kvinnodominerade och anser att en 

jämnare fördelning könen emellan är att föredra. En av männen nämner att han önskar att det skulle 

finnas fler män på företaget då han känner att det är lättare att prata med män samt att det underlättar 

den sociala aspekten. Kanters (1977) antalsstruktur framhåller att om en individ är en minoritet 

tenderar individen att sticka ut och därmed bli mer iakttagen. Vi drar slutsatsen att vår manliga 

informant i detta fall önskade fler män på sin arbetsplats då han ville ha fler likar för att på så sätt inte 

utmärka sig.  

Huvudkategori 2: Första linjens chefers 

upplevelse av ledarstil 
Nedan redovisas resultat och analys för huvudkategori 2 samt underkategorierna och en av våra 

frågeställningar besvaras, ”Upplever informanterna att det finns skillnader i mäns och kvinnors 

ledarstil?”. I detta avsnitt presenterar vi hur informanterna upplever skillnader mellan manligt och 

kvinnligt ledarskap och även hur informanterna upplever bra och dåligt ledarskap. Bra och dåligt 

ledarskap är intressant då ett flertal teorier (Keisu, 2009; Rutherford, 2001) uttrycker att ledarskap är 

kopplat till maskulinitet.  

Upplevelse av manlig/kvinnlig ledarstil 

Kvinnliga informanter: Kvinnornas upplevelse av manlig ledarstil generellt är att män är mer rakt på 

sak samt har tydligare mål. En kvinna anser att män anser sig vara den starka arten och styr och ställer 

mer.  

”Just för att män ser väl sig själva som den starka arten, eller vad man säger”  

(IP3, Kvinna) 

 

De kvinnliga informanterna beskriver kvinnlig ledarstil som aningen mjukare. I en kvinnas berättelser 

framkommer en del skillnader, men framförallt stereotypa skillnader om att det bör finnas olika 

karaktärsdrag mellan könen. 

”…tjejer är lite mjukare och lite mer HR inspirerade och att killar styr och ställer” 

(IP1, Kvinna) 
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Informanterna anser att det varit skillnad ifall de arbetat som första linjens chefer i ett mansdominerat 

företag. Kvinnorna tror då att de hade fått jobba hårdare, haft mer skinn på näsan och fått kämpa för att 

få samma respekt jämfört med män på samma position.  

”Å visa sig som tjej eller kvinna i ett sånt företag, det är nog ganska, man måste nog jobba lite hårdare, tror jag 

och vara lite tuffare och ha lite mer skinn på näsan.”(IP3, Kvinna) 

 
Informanterna menar att de mest har erfarenhet av att arbeta med kvinnor och kvinnliga chefer, men 

att de fåtal männen i deras organisation beter sig på liknande sätt jämfört med kvinnorna.  

”Nä, men jag vet inte, men asså det är så svårt, för även om jag jobbar med mest tjejer så finns det ju en del 

killar där och de är ju likadana som tjejerna, så jag ser inte att det är så stor skillnad på kvinnor och män på det 

sättet, inte vad jag själv har uppfattat, men sen är det säkert olika karaktärsdrag, men jag vågar inte svara, jag 

vet inte.” (IP3, Kvinna) 

Manliga informanter: Männens uppfattningar om manlig ledarstil är att män har ett mål och tar sig dit. 

Män har högre mål jämfört med kvinnor och vill avancera snabbare.  Män tar inte lika stor hänsyn till 

vad människor runt omkring tycker och tänker och kör sitt race för att uppnå sina mål.  De manliga 

informanterna beskriver också den manliga ledarstilen som en hårdare ledarstil jämfört med den 

kvinnliga ledarstilen.  

”Nä men män är ofta väldigt rakt på sak” (IP4, Man) 

Männen omtalar den kvinnliga ledarstilen som ömmare, mer försiktig och att kvinnor är mer måna om 

andra. En man pratar om att han skulle ha varit annorlunda i ett mansdominerat företag, då han tror att 

han hade kommit undan med mer. Mannen menar att nu när han är chef över kvinnor måste han tänka 

på hur han säger saker samt ”linda in” orden. Männen pratar även om att det skulle vara jobbigt för en 

kvinna i ett mansdominerat företag, som citatet nedan uttrycker.   

”Ehh, jag tror att det skulle vara jobbigt, man måste nog ha ganska mycket i sig/…/man måste vara tuff, inte 

rädd för konflikter och hårdare”.(IP5, Man) 

Männen ser inte några skillnader mellan könen i avseende ledarstil när vi pratar om hur de upplever 

sin situation på sin arbetsplats. 

 ”På [företaget], grejen är att jag tror att det är många killar som har blivit väldigt, asså, det är ingen 

hård, asså det är ganska lika attityd mellan tjejer och killar, just på [företaget] i alla fall”. (IP 4, Man) 

 

”…jag har haft kvinnliga chefer som har varit som en diktator och jag har haft kvinnliga chefer som 

har varit jättemjäkiga, så att jag ser ingen direkta sammanband” (IP5, Man) 

En man menar att en anledning till att det inte finns skillnader i ledarstil mellan könen på företaget är 

att kvinnor är majoritet och formar männens ledarstil till viss del. En av männen uttrycker skillnader 
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när vi frågar ifall det finns skillnader generellt och i andra företag än just det företag informanten 

arbetar i.  

”Ja, det finns skillnader, jag tänker mig att kvinnor är ömmare och lite mer försiktiga och måna om 

andra[tystnad]ehhh, att man har den stilen. Och killar kanske mer rakt på sak, har ett mål och tar sig 

dit. Killar lägger inte lika mycket vikt i vad folk tycker och tänker om en utan kör sitt race, alltså lite 

hårdare stil”. (IP4, Man) 

 

Upplevelse av ett bra/dåligt ledarskap 
Rutan nedan visar vilka egenskaper våra informanter har uttryckt som bra respektive dåligt ledarskap. 

Män om bra ledarskap Kvinnor om bra ledarskap 

Att behandla alla lika 

Bestämd 

Driven 

Empati 

Tuff attityd blandat med ödmjukhet 

Förståelse 

Lyhörd 

Utveckla andra, få dem att växa 

Visa förtroende 

Ge feedback 

Pondus 

Prestigelös 

Visa kunskapsbrister (ingen kan allt) 

Rak på sak 

Fatta beslut 

Stå på sig 

Lyssna bra 

Tydlig 

Ordningsam 

Ärlig 

Flexibel 

Ödmjuk 

Anpassningsbar 

Inge respekt 

                 Symboliskt ledarskap    Visa personliga svagheter (börja gråta) 

Har lite go i sig 

Lagom hård 

Positiv 

Engagerande 

Bra retoriker 

 

Män om dåligt ledarskap Kvinnor om dåligt ledarskap 

Inte bry sig 

Inte ge feedback 

Ej ta hänsyn 

Inte lyssna till andras åsikter 

Kör sitt eget race 

Inte bry sig 

Vara egoistisk 

Otydlig 

Inte ge feedback 

Inte finnas där 

Låtsas att man kan allt 

Älta personliga problem 

Inte lyssna  

Köra över folk 

Visa personliga svagheter(exempelvis gråta) 

 

Kvinnliga informanter: Kvinnorna nämner bland annat egenskaper som ärlig, engagerande och tydlig 

som positiva ledaregenskaper. Viktigt är även att en chef ska kunna anpassa sig efter rådande situation 

och vara flexibel. Positivt är ifall en chef erkänner kunskapsbrister inom arbetet ibland, eftersom det 

inte är mänskligt att kunna allt. Ett erkännande ger mer respekt än en chef som låtsas ha koll på allt.  

”Lyssnar bra, tydlig, å ordningsam, ja det är väl typ de tre viktigaste och sen ärlig”.  

(IP3, Kvinna) 
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Dåliga ledaregenskaper är enligt kvinnorna motsatsen, att inte lyssna och vara otydlig. Att inte finnas 

där, inte bry sig och inte ge feedback var fler nämnda egenskaper som uppkom om dåligt ledarskap. 

Personliga svagheter får inte uppvisas av en chef, utan det anser kvinnorna är dåligt ledarskap.  

”…men att man inte lyssnar, man bara pratar och kör på,  man kör över folk, ja det är nog en av de värsta”. 

(IP3, Kvinna) 

Manliga informanter: Männen tar upp egenskaper som bestämd och driven med tydliga mål som bra 

ledaregenskaper. Viktigt, enligt männen, är att en chef är rättvis och behandlar alla lika.  

”…hon är för mig som jag ser det, den ultimata chefen. Väldigt bestämd och driven och vill nå någonstans men 

ändå har en enorm empati och förståelse, ja, det är en ledarstil jag gillar. Hon har någonstans den där lite 

tuffare attityden men ändå blandat med inte en sårbarhet, men en ödmjukhet”. (IP4, Man) 

Dåliga egenskaper som männen nämner är bland annat en chef som inte bryr sig, inte ger feedback och 

bara kör sitt eget race. Enligt männen får en chef inte heller visa sig svag i avseende personliga 

problem, utan chefens uppgift är att ta reda på hur personal mår, men inte visa sina egna privata 

känslor.  

Analys: Samtliga informanter är överens om att det inte finns några egentliga skillnader mellan könen 

i deras företag när de tänker på ledarstil. I Keisus (2009) studie jämförs ett kvinnodominerat och ett 

mansdominerat företag och i båda återfinns bland informanterna en stark fokusering på skillnader 

mellan könen, där män och maskulinitet överordnas kvinnor och femininitet. Motsägelsefullt i Keisus 

studie är att inga olikheter hittas i avseende hur informanterna utövar ledarskap utan både män och 

kvinnor beskriver sitt ledarskap på liknande sätt i sin arbetsvardag (a.a.). Gherardi (1994) resonemang 

stämmer väl överens med Keisus (2009) resultat som visar att hennes informanter tänker på kön olika 

men gör kön på samma sätt. I vår studie, som endast inriktar sig på ett kvinnodominerat företag kan vi 

naturligtvis inte dra samma paralleller, men ändå se att män och kvinnor beskriver ledarskap på 

likartat sätt. Informanternas upplevelse av ledarskap visar tydligt att samtliga uttrycker att det inte 

finns några olikheter i deras företag men att informanterna är väl medvetna om de könsstereotypa 

idealen och skillnaderna som finns i samhället.  

Manlig ledarstil beskrivs av informanterna som att män är mer beslutsamma och har högre mål medan 

kvinnor beskrivs som mjukare och mer omhändertagande. Karaktärsdragen de anger är egenskaper 

som enligt Rutherford (2001)traditionellt förknippas med manligt och kvinnligt ledarskap. Både män 

och kvinnor nämner att det hade varit annorlunda för en kvinna i ett mansdominerat företag. När 

informanterna beskriver hur det vore att arbeta som kvinna på ett mansdominerat företag tillägger de 

att kvinnan då måste inneha ett antal egenskaper som exempelvis att vara hård och tuff samt ha skinn 

på näsan. Dessa egenskaper som informanterna tillägger att en kvinna måste ha på en mansdominerad 
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arbetsplats är egenskaper som förknippas med maskulinitet enligt Rutherford (2001). En kvinna måste 

därmed vara mer maskulin för att vara chef på ett mansdominerat företag. 

Informanterna är generellt överens gällande vad ett bra ledarskap innebär. Lite olika vikt läggs dock 

vid de olika egenskaperna. Samtliga informanter berättar även om ett dåligt ledarskap på likartat sätt. 

Det anses, enligt våra informanter, obekvämt av en ledare att visa sig svag när det gäller personliga 

saker och i sådana fall är det önskvärt att vända sig uppåt till chefer istället för att vända sig neråt till 

underställda. Tydligt är också att det är lättare för informanterna att nämna bra chefsegenskaper då det 

kom upp mycket mer jämfört med när vi frågade om dåliga egenskaper. De dåliga egenskaperna 

uppkom som motsats till de bra egenskaperna. Intressant är att samtliga informanter, kvinnliga såväl 

som manliga, beskriver dåligt ledarskap på det vis Kanter (1977) beskriver individer med liten makt. 

På samma sätt beskriver de bra ledarskap på det sätt Kanter beskriver individer med stor makt. Kanter 

menar att beroende på om en individ har stor eller liten makt agerar individen på olika sätt (a.a.). 

Informanterna anser att en bra chef är en chef som vill se sina medarbetare utvecklas, en som lyssnar 

och är lyhörd för andras åsikter. Detta är hur Kanter (1977) beskriver individer med stor makt. En 

individ med liten makt beskrivs som en individ som är egoistisk, inte lyssnar och hindrar sina 

medarbetare från att utvecklas och avancera(a.a.). På detta sätt beskriver våra informanter dåligt 

ledarskap.  

Intressant är dock att de attribut som våra informanter anger som bra ledarskapsegenskaper inte enbart 

förknippas med maskulinitet.  Detta är något som talar emot Keisu (2009) som i sin avhandling skriver 

att män tenderar att endast ange egenskaper kopplade till maskulinitet medan kvinnor tenderar att ange 

båda maskulina och feminina egenskaper när de pratar om ledarskap. Informanterna anser att en bra 

chef ska ge feedback, vara ödmjuk och visa förtroende, dessa egenskaper handlar om kommunikativa 

och omsorgsfulla egenskaper, något som är förknippat med femininitet enligt Rutherford (2001). 

Informanterna anger även egenskaper som att ha pondus, inge respekt och att vara rak på sak, något 

som Rutherford anger vara attribut som kopplas samman med maskulinitet (a.a.). Vad som slutligen 

kan sägas om detta är att männen dock tenderar att ange fler bra ledarskapsegenskaper som kopplas 

med maskulinitet samtidigt som kvinnorna tenderar att ange fler bra ledarskapsegenskaper som 

förknippas med femininitet. 

Huvudkategori 3: Första linjens chefers ledarstil i 

praktiken 
Nedan redovisas resultat och analys för huvudkategori 3 samt underkategorier och en av våra 

frågeställningar besvaras, ”Finns det praktiska skillnader i hur män och kvinnor utför ledarskap?”. 

Underkategorierna syftar till att få fram konkreta berättelser från hur informanterna hanterar olika 

situationer för att kunna urskilja likheter och skillnader i praktiken mellan könen.  
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Känslor inför konflikter och konflikthantering   

Kvinnliga informanter: De kvinnliga informanterna anger alla att de tagit del av konflikter på 

arbetsplatsen med andra medarbetare samt nämner även konflikter med kunder.  Kvinnorna anser att 

konflikter med kunder i stort sätt sker dagligen och att hantera dessa konflikter är en del av deras jobb 

som första linjens chef.  

”…man är så van vid det här laget med sådana här konflikter så man tar det lite så här, ja ja, visst” (IP3, 

Kvinna) 

En av kvinnorna var inblandad i en större konflikt när hon började jobba som första linjens chef på en 

butik som var ny för henne. Ganska omgående befann hon sig i en konflikt med medarbetarna där det 

var dem mot henne. Informanten upplevde denna situation som mycket jobbig men kan idag se denna 

konflikt som viktig för hennes utveckling som första linjens chef. 

”Men det var nog viktigt för mig att gå på den konflikten för det lärde mig att vara chef är inte alltid 

lätt, man kommer att ta beslut som inte alla kommer att gilla[tystnad]. Och så är det ju fortfarande, jag 

tar ju beslut som de jag jobbar med inte alltid tycker är bra. Men nu vet jag att alla kommer inte gilla 

det jag säger ”. (IP2, Kvinna) 

Även de andra kvinnorna har tagit del av konflikter där antingen de själva varit inblandade eller där 

deras underställda har haft konflikter där de fått agera medlare. Ingen kvinnlig informant ser några 

problem med att vända sig högre upp i organisationen vid konflikter, men de vänder sig hellre till 

någon i samma position. Ingen av informanterna har behövt vända sig högre upp än till sin butikschef 

när problem uppstått.   

Manliga informanter: Männen uppger att de är befriade från konflikter och att de inte tagit del av några 

konflikter på arbetsplatsen. Den ena mannen uppger att han sett att det finns konflikter på sin 

arbetsplats men menar att detta inte pågår i hans arbetslag. Den andra mannen säger att han inte ser 

konflikter och därav inte tagit del av några. 

”Jag har vart ganska befriad från konflikter, det finns på andra avdelningar i butiken, men inget som jag har 

varit inblandad i”(IP5, Man) 

”…jag kan personligen ha svårt att se konflikter, för att jag själv är ganska konfliktlös” (IP4, Man) 

 

Relation till medarbetare 

Kvinnliga informanter: En av kvinnorna uttrycker att det är viktigt att prata med sina anställda om hur 

de mår för att skapa sig en uppfattning om vilka hon arbetar med. Men hon understryker att hon är 

noga med att inte bli för privat, då det skulle försvåra när hon tvingas att ta obekväma beslut.  På 

frågan om hur informanterna skulle hantera ifall någon av deras underställda har problem, uttrycker en 

kvinna att hon skulle ta reda på problemet men ifall det var något allvarligt som hon inte har kunskap 
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om skulle hon tillsammans med den anställde vända sig uppåt i organisationen. En kvinna säger att 

hon undviker att umgås med personal bland annat på grund av att hon inte vill höra vad de anställda 

säger om ledningsgruppen och även att hon inte kan yttra sig om vad ledningsgruppen tar upp under 

sina möten. Citatet nedan styrker att de kvinnliga informanterna undviker att umgås med sin 

underställda utanför arbetstid.  

”Jag har förstått att man inte ska göra det[tystnad]det finns ingen skriven regel, men jag har förstått att det inte 

är önskvärt”(IP1, Kvinna) 

Konstruktiv kritik anses av en kvinna vara jobbigt att ge när det handlar om personliga egenskaper hos 

sin personal, men inga problem när det berör konkreta saker som personalen utfört. Kvinnan säger att 

personalen är van vid att få feedback på hur de skulle kunna utföra arbetsuppgifter på andra sätt och de 

flesta ser det som en hjälp för att utvecklas. En kvinna menar att hon tänker på hur hon uttrycker sin 

feedback beroende av vem hon pratar med.  

”…men när man ger feedback, tänker på hur man talar med vissa personer, jag vet inte hur, jag kanske inte 

hade gjort så om jag jobbade på ett kontor, men nu när man jobbar så nära inpå varandra och jag vet kanske 

om det har hänt [namn] något och hon är extra känslig för den här biten och då kanske jag inte går och skäller 

på henne för det, utan man lär känna människor och är på varandra hela tiden och jag träffar ju de här 

människorna mer än vad jag träffar min familj liksom” (IP3, Kvinna) 

Manliga informanter: Männen träffar sina underställda dagligen och kommunikationen är relaterad till 

arbetet. Männen uttrycker att de inte skulle öppna sig för sin personal angående privata problem för att 

inte förlora respekten. Männen umgås inte med underställda och de pratar om sin privata roll kontra 

deras ledarroll.  

”Men jag skulle inte prata med en säljare eller så om hur jag mår privat. På något vis så måste man välja vem 

man pratar med och vem man visar sig svag för. Asså, ledarpositioner vet ju ändå vad, man har för olika jobb 

man har, till skillnad ifall man hoppar steget ner”. (IP4, Man) 

”Nä, inte kompis, vi pratar men är inte kompisar, vill inte riktigt ha kompisar där jag arbetar. Jag tycker till och 

med att det är jobbigt att åka tunnelbana hem tillsammans, då är jag fortfarande jobb- [namn], kan inte släppa 

den rollen”. (IP5, Man) 

En av de manliga informanterna menar att han känner sig säker på att ge feedback, oavsett om det är 

positiv eller negativ. En av männen menar att han tänker på hur han uttrycker sin feedback beroende 

av vem han pratar med. Båda männen menar att de hela tiden tänker på sitt ledarskap och hur de agerar 

inför sin personal, på grund av att de i sin ledarroll hela tiden blir granskade av sina medarbetare.  

Analys: De flesta informanterna säger att de pratar med sina anställda dagligen men poängterar att de 

inte skulle prata med sina anställda om sitt privatliv eller personliga problem. Istället skulle de vända 

sig till kollegor på samma nivå eller uppåt i organisationen. Majoriteten av informanterna anger att de 
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vill skilja på sitt privata jag och arbetsjaget. De vill att det ska finnas en tydlig skillnad mellan hur de 

är på jobbet och hur de är privat. Detta är något som enligt Rutherford (2001) ofta är kopplat till 

manliga egenskaper.   

En intressant skillnad som uppkom i vårt resultat är hur män och kvinnor upplever konflikter. Samtliga 

kvinnor har upplevt konflikter medan männen menar att de inte ser konflikter.  En anledning till att 

kvinnor ser mer konflikter kan vara för att ledarskap är kopplat till maskulinitet, som de tre klassikerna 

tar upp i teoriavsnittet. Keisu (2009) överensstämmer med klassikerna, men tillägger även att män har 

tolkningsföreträde till ledarskapsrollen eftersom män har dominerat på chefspositionerna genom 

historien och även i nutid. Holmqvist (1997) menar i sin tur att detta leder till att kvinnor har dubbla 

uppsättningar attityder att möta. Detta på grund av att de biologiskt sätt är kvinnor samt att 

ledarskapsfunktionen är kopplad till maskulinitet (a.a). Detta kan kopplas till att kvinnor upplever fler 

konflikter då kvinnors ledarskapsroll blir mer komplicerad och ifrågasatt jämfört med männen. 

Kvinnliga ledare måste utföra den manligt bestämda funktionen ledarskap vilket kan kollidera med 

den biologiska bilden av könet kvinna. Enligt Rutherford (2001) är män mer målorienterad i sitt arbete 

och är inte lika fokuserade på sociala relationerna i jämförelse med kvinnor. Därmed kanske männen 

inte ser konflikter i samma utsträckning som kvinnor då männen är fokuserade på målet. Feedback är 

ett begrepp som framkommit under intervjuerna. Samtliga informanter menar att positiv feedback sker 

kontinuerligt och informanterna upplever det som roligt och givande. Däremot när det gäller negativ 

feedback uttrycker kvinnorna att det upplevs svårt och jobbigt. En av männen menar att han inte 

upplever det som en svårighet att ge negativ feedback. Rutherford (2001) menar att kvinnor ofta 

fokuserar mer på sociala relationer jämfört med män. Detta kan vara en anledning till att kvinnorna 

upplever det jobbigare att ge negativ feedback, då det kan påverka de sociala relationerna på arbetet 

negativt. Två skillnader har framkommit mellan hur män och kvinnor agerar i sitt ledarskap. Dessa 

skillnader har uppkommit när vi bett informanterna om konkreta exempel från deras arbetsvardag om 

hur de faktiskt agerar. Gherardi (1994) menar ett det finns en distinktion mellan hur vi tänker på kön 

och hur vi gör kön. I vårt fall anser informanterna generellt att det finns skillnader mellan könen trots 

att de inte anser att det finns i deras företag. Det finns även en skillnad i hur våra informanter gör kön, 

då praktiska skillnader finns, till exempel i konflikhantering.   

Diskussion 

Syftet med studien är att belysa hur första linjens chefer i vårt valda företag upplever sitt ledarskap och 

sina möjligheter ur ett genusperspektiv. Våra frågeställningar är sammankopplade med varsin 

huvudkategorierna för att tydligt besvara dem i analysen under varje huvudkategori. Vår första 

frågeställning och vår första huvudkategori handlar om möjligheter och majoriteten av de manliga och 

de kvinnliga informanterna anser att möjligheterna till att avancera inom företaget är mycket goda. De 
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flesta informanterna menar dock att män kan ha en fördel, men att det i slutändan ändå är kompetens 

som avgör. Inga större skillnader könen emellan kunde finnas vad gällande möjligheter för 

avancemang inom företaget. Vår andra frågeställning behandlar informanternas upplevelser av män 

och kvinnors ledarstil. Huvudkategori två tar även upp hur informanterna upplever bra och dåligt 

ledarskap med syftet att se ifall bra ledarskap kopplas till maskulinitet eller femininitet. Samtliga 

informanters upplevelse av manligt och kvinnligt ledarskap visar tydligt att det inte finns några 

olikheter i deras företag men att informanterna är väl medvetna om de könsstereotypa idealen som 

finns i samhället. Gemensamt för samtliga informanter är att de beskriver manlig och kvinnlig ledarstil 

på liknande vis. Manlig ledarstil beskrivs som att män är mer beslutsamma och har högre mål medan 

kvinnor beskrivs som mjukare och mer omhändertagande. Samtliga informanter beskriver bra och 

dåligt ledarskap på liknande vis och anger både maskulint och feminint kopplade karaktärsdrag 

(Rutherford, 2001) som bra ledarskapsegenskaper. Vår tredje frågeställning handlar om praktiska 

likheter och skillnader i hur män och kvinnor utför ledarskap. En intressant skillnad som uppkom i 

vårt resultat är hur män och kvinnor upplever konflikter. Samtliga kvinnor har upplevt konflikter 

medan männen menar att de inte ser konflikter. Ytterligare en skillnad mellan män och kvinnor är att 

kvinnor uttrycker att det är svårt och jobbigt att ge negativ feedback, medan vi inte finner att männen 

anser detsamma. En likhet mellan könen är att majoriteten av informanterna anger att de vill skilja på 

sitt privata jag och arbetsjaget. Resultatet och analysen av studien visar att kön har inverkan på våra 

informanters sätt att utföra sitt ledarskap, men även att organisationsstruktur och kultur påverkar. Det 

vi fått fram i vår studie är att det har mycket att göra med företaget och kontexten samt de möjligheter 

till avancemang och utveckling som ges, något som vi fått stöd för i de teorier vi tagit upp.  

Samtliga informanter har svårt att uttrycka skillnader mellan män och kvinnor i det egna företaget, 

men kan lätt nämna skillnader generellt. Detta kopplar vi till Gherardi (1994) som gör en distinktion 

mellan könet vi tänker och könet vi gör. I vår studie tänker informanterna att det finns skillnader 

mellan könen när det gäller andra utanför företaget men inte att de själva är en del av detta, vårt 

resultat visar dock att skillnader mellan könen finns. Studien har fokuserat på hur ledarskap görs av 

män och kvinnor i en kvinnodominerad kontext. Det visade sig att kontexten var av betydelse. 

Samtidigt finns det skillnader mellan män och kvinnor som tyder på att kontexten är olika för kvinnor 

och män. Detta kopplas till Yoder (1991) som i sin studie kommer fram till att det är beroende på 

vilken grupp som befinner sig i minoritet som avgör om det ger fördelar eller nackdelar. Männen på 

vårt företag upplever inga problem med att vara minoritet. Detta styrks i sin tur av Gardiner och 

Tiggemann (1999) vars resultat visar att män i kvinnodominerade företag inte känner av 

diskriminering eller hinder. Männen i vårt företag känner inte att de behöver prestera bättre för att 

avancera. Kanter (1977) menar i sin studie att kvinnor i minoritet inte avancerar då de saknar makt och 

inflytande såväl som jämlikar högre upp i företaget. Män i numeriskt underläge saknar dock inte makt 

och inflytande enligt Gardiner och Tiggemann (1999). Detta stämmer väl överens med vår studie då 
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männen inte hämmas av att vara i numeriskt underläge. Trots att männen och kvinnorna i studien 

befinner sig i samma rumsliga kontext är inte förutsättningarna desamma.  

En tanke som väcktes hos oss var om informanterna påverkades av att de visste om att studien hade ett 

genusperspektiv. I dagens samhälle diskuteras det mycket om jämlikhet och genus och möjligen kan 

detta ha påverkat våra informanters svar. När vi frågade om ledarskap på deras arbetsplats ville de inte 

tillkännage några skillnader. Men informanterna angav könsstereotyper skillnader i samhället, vilket 

får oss att ifrågasätta om de inte upplever dessa skillnader på deras arbetsplats. Vårt resultat visar på 

skillnader i ledarskap som kan kopplas till teorier som tagits upp.  

Förslag på vidare forskning 
Det pågår forskning på ämnet och har gjort under en lång tid, även om fokusen i forskningen har 

förändrats. Det är av vikt att inte släppa fokusen då det fortfarande finns stora ojämlikheter mellan 

män och kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och med hjälp av forskning kan detta belysas. 

Uppmärksammandet av de rådande villkoren för män och kvinnor skapar en debatt och förändring. 

Även uppmärksammandet av första linjens chefer känns relevant då mycket av forskningen tidigare 

har bedrivits på högre chefspositioner. Vår studie är begränsad och har enbart fem informanter vilket 

gör att vårt resultat inte kan generaliseras. Därav vore det intressant att göra en mer omfattande studie 

med ett större antal informanter i samma kontext. Det vore även intressant att göra en studie högre upp 

i vår organisation för att se ifall det finns skillnader på företaget i avseende olika nivåer i 

organisationen. Intressant hade även varit att göra studien på ett mansdominerat företag för ett tydligt 

jämförande. Dessutom skulle jämförandet med en organisation som inte kan könsmärkas vare sig till 

kvinnodominerat eller mansdominerat vara av intresse. Ännu ett intressant förslag på vidare forskning 

vore att intervjua manliga och kvinnlig chefer såväl som deras underställda för att se om deras åsikter 

går isär vad gällande skillnader i manligt och kvinnligt ledarskap.  
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Bilaga 1- Intervjuguide  
Bakgrund 

 Ålder och kön? 

 Hur länge har du arbetet i företaget? Hur länge har du arbetat som första linjens chef? 

 Vad arbetade du med innan? (Vilken typ av bransch, vilken typ av tjänst?) 

 Vilken är din utbildningsbakgrund? (Gymnasie-, högskola?) 

 Har du gått någon internutbildning i ledarskap? Hur länge och hur ofta? 

 Hur gick det till när du började arbeta på din nuvarande tjänst? 

 Hur ser du på framtiden? (Utvecklings- och karriärmöjligheter?) 

Arbete och ledarskap 

 Hur ser din arbetsbeskrivning ut?  

 Hur ser en arbetsdag ut för dig? 

 Vilka är dina ansvarsområden? 

 Har ni möten där alla första linjens chefer närvarar?  

 I vilka situationer utövar du vanligen ledarskap? 

 Beskriv dina känslor inför en arbetsdag? 

 Hur kommer det sig att du sökte din nuvarande tjänst? 

Upplevelsen av ledarstil 

 Hur anser du att en bra chef ska vara? (egenskaper, beteende, kompetens) 

 Vad anser du att en chef på din position bör ha för egenskaper? 

 Vilka är de viktigaste karaktärsdragen hos en chef? 

 Tycker du att en chef kan visa sig svag? (erkänna fel eller kunskapsbrister, blotta privata 

problem) 

 Utifrån dina svar på ovanstående frågor, anser du att du lever upp till din egen bild av en bra 

chef?  

 Påverkar bilden av en bra chef ditt eget ledarskap? Tänker du på hur en bra chef ska vara 

dagligen? 

 I vilka situationer anser du att ditt ledarskap kan påverkas av yttre omständigheter? 

 Hur ofta träffar du dina anställda? 

Vad brukar ni tala om? 

Om en dina anställda har problem i arbetet, hur gör du då? 

Om du inte kan lösa problemet själv, vad gör du då? 

Är du privat med dina anställda? Umgås ni på fritiden? 

Ledarskap och kön 

 Vad anser du om dina egna möjligheter att avancera i företaget? 

 Hur anser du att det är att arbeta i en kvinnodominerad bransch? 

 Hur anser du det är att vara chef i en kvinnodominerad bransch? Tror du att det skulle vara 

annorlunda ifall det var fler män? 

 Anser du att det finns skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap? 

 Ifall du anser att det finns skillnader, berätta vilka erfarenheter du har av detta. 

 Finns det liknande möjligheter för män och kvinnor att avancera inom företaget? 
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Övrigt 

 Vad är den mest jobbiga situationen du upplevt i din nuvarande position? (hur hanterade du 

denna?)Vad var det som hände? Hur upplevde du det? Hur agerade du i situationen? Hur var 

andra mot dig? Fick du hjälp 

 Vilken är den roligaste situationen du upplevt på din nuvarande position? Vad var det som 

hände? Hur upplevde du det? Hur agerade du i situationen? Hur var andra mot dig? 

 Är det någonting du vill tillägga för att vi ska förstå? 


