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Sammanfattning 

Inom varje organisation så finns det en egen ledarskapsstruktur, som oftast har den manliga 

normen som utgångspunkt. Denna norm har föreställningar om vilka egenskaper ledare bör 

ha. I dagens läge har alltfler kvinnor fått chefs-/ledarskapspositioner. Dock anses dessa 

kvinnor vara bristfälliga då de har mjuka egenskaper i sitt ledarskap - egenskaper vilka ofta 

ställs i kontrast till det manliga ledarskapet. För att skapa en viss ledarskapsstruktur använder 

sig dagens organisationer av individers personligheter och egenskaper. Individerna erhåller 

dessa via en socialiseringsprocess i samhället – en process som bör analyseras för att, genom 

individerna, få en förståelse för hur ledarskapsstrukturen i en organisation är uppbyggd. Jag 

har i denna uppsats försökt att få en inblick i och större förståelse av det kvinnliga ledarskapet 

på könsdominerade arbetsplatser. Genom kvalitativ ansats har denna studie undersökt om 

kvinnor, i sin ledarstil, gör skillnad på kvinnor respektive män vid bemötandet av 

medarbetarna. En analys har därefter genomförts för att se om detta i så fall är en medveten 

eller omedveten handling från chefernas sida. Jag har studerat hur kvinnliga enhetschefer ser 

på sitt ledarskap och hur de beskriver sina ledaregenskaper. Vidare har chefernas och 

medarbetarnas föreställningar och förväntningar analyserats. Den teoretiska referensramen har 

sin utgångspunkt i genusteorier, normperspektivet och det situationsanpassade ledarskapet. 

Dessa teser syftar till att belysa ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

Ur mitt resultat kan utläsas att de flesta av respondenterna har upplevt stöd för det kvinnliga 

ledarskapet från arbetsledningen, men att vissa respondenter har känt att de som kvinnliga 

ledare måste kämpa för att få den respekt en ledare bör ha av sina medarbetare. Vidare kan det 

tydas att en differentiering mellan könen i stor utsträckning görs av respondenterna i deras 

ledarskap, men att de förefaller vara omedvetna om detta.  

Nyckelord 

Kvinnligt chefskap/ledarskap, Genus, Kön, Socialkonstruktivism.  
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Inledning 

Det finns otaliga föreställningar och åsikter angående ledarskap och chefskap. De flesta har en 

uppfattning om hur en chef ska vara, hur dessa bör agera, till och med vilka riktlinjer de bör 

följa. Massmedias rapportering och allmänhetens diskussioner handlar ofta om vad som 

utmärker ett bra chefskap eller ledarskap. Organisationerna förutsätter att ledarskapet har en 

avgörande betydelse för hur personalen mår på en arbetsplats (Thylefors, 2007: 144-155). 

Idag har förutsättningarna för organisationer förändrats, konkurrensen har ökat och detta leder 

till att nya krav ställs på företagen och organisationerna. Nya organisationsformer och 

strukturer träder fram såsom plattare organisationer eller New Public Management. Dessa nya 

organisationer kräver i sin tur nya chefs- och ledarskapsformer för att bemöta de nya behoven 

som finns idag (Thylefors, 2007: 144-155). 

 

Sedan 1970-talet har det blivit allt vanligare att se på ledarskapet ur ett genusperspektiv (SOU 

2003:16: 9). Ledarskapet anses vara manligt könsmärkt, både i teorin och i praktiken. Detta 

bygger på att konstruktionen av ledarskap i många aspekter kan likställas med konstruktionen 

av maskulinitet (SOU 2003:16: 108-109). Vidare menar Wahl i SOU (2003:16) att det är 

vanligt med uppfattningen att kvinnor är bristfälliga som ledare. Detta är en produkt av att 

manlighet och kvinnlighet framställs som varandras motsatser, samt att det finns en naturlig 

motsättning mellan kvinnlighet och ledarskap (SOU 2003:16: 108-109). Wahl (1996) menar 

att det kan uppmärksammas i ledarskapslitteraturen att den beskriver ledaren ur ett neutralt 

perspektiv. Att ledarskapet är könsmärkt kommer sällan fram. De få gånger som kvinnor 

omtalas i litteraturen handlar det ofta om ett avvikande från den underförstådda ”manliga” 

normen (Wahl, 1996: 23). 

 

Chefsyrket är något som har varit - och fortfarande är - starkt dominerat av män. Männen har 

länge fått vara normen för ledarskapet, detta har resulterat i att ledarskapet har blivit manligt 

könsmärkt. Fler och fler kvinnor sitter i dag på ledande positioner och arbetar inom 

kvalificerade yrkesområden, men vägen dit har inte varit helt spikrak. Tidigare studier har 

visat att kvinnor möter olika könsrelaterade hinder när de gör karriär (Wahl, 2003: 328-329). 

Dessa hinder har bidragit till att de kvinnliga cheferna använder andra tillvägagångssätt än 

vad männen gör i sin ledarskapsutövning. Forskningen har visat att kvinnliga ledare, särskilt 



 

 2 

de som arbetar inom mansdominerade arbetsplatser, behöver använda sig av ett mer nyanserat 

tillvägagångssätt i sitt ledarskap än männen, då de uppfattas vara det underordnade könet. 

Ledande kvinnor måste hitta nya koncept och sätt att leda trots alla hinder och motstånd de 

möter. Detta gör kvinnliga ledare för att skapa en positiv kvinnoidentitet i ledarskapet och få 

en fungerande arbetssituation (Wahl, 2003: 328-329; Hirdman, 2001: 59-65). 

 

Idag finns det ett stort antal böcker, kurser och diskurser m.m. som utlovar snabba och enkla 

lösningar och påstås råda bot på organisatoriska problem gällande ledar- och chefskap. 

Forskningen pekar dock på att ledarskap är ett komplext fenomen och att ett sådant fenomen 

inte kan avhandlas så enkelt som litteraturen framställer det. Det krävs i allmänhet en 

kontextuell förståelse baserad på organisationskultur m.m. för att kunna förstå fenomenet 

ledarskap. Ledarskap antas skilja sig markant från en organisation till en annan, t.ex. politiska 

organisationer, privata företag eller en statlig förvaltning. Påståendet av att praktiken och 

diskursen kring ledarskap är manligt könsmärkt är intressant ur perspektivet att det krävs 

kontextuell förståelse baserad på organisationskultur för att förstå ledarskapet (SOU 2003:16: 

105-117). Med det menas att man inte enbart kan förstå ledarskapet genom att läsa i 

litteraturen, det krävs även en förståelse av sammanhanget i varje organisation. Organisationer 

och dess ledare har en mängd olika ledarskapsstilar som de kan använda sig av. Varje 

organisation har en egen ledarskapsstruktur och den bör studeras noga för att förstå hur 

ledarskapet är uppbyggt. De personligheter och egenskaper som individerna skaffar sig sker 

via en socialiseringsprocess i samhället som organisationerna tar vara på. Organisationerna 

använder sig av dessa individer för att skapa en viss ledarskapsstruktur. Detta är intressant 

eftersom det krävs en förståelse av samhällsstrukturen för att få reda på de orsaker som 

påverkar människor att agera på ett visst sätt vid en specifik situation (Repstad, 2005; 

Thylefors, 2007: 144-155).  

 

Genusperspektivet har en väsentlig roll i denna studie, därför riktas en särskild 

uppmärksamhet på tillämpningen av ledarskapet ur detta perspektiv. Utgångspunkten är att 

ledarskapet har varit och till viss del fortfarande är manligt könsmärkt samt att det krävs en 

förståelse av organisationskulturen för att kunna förstå ledarskapet. Jag anser det därför vara 

intressant att se på vilket sätt kvinnor konstruerar och reproducerar ledarskapet idag. Efter en 

grundlig reflektion har ett särskilt fokus riktats på det socialkonstruktivistiska perspektivet. 

Tanken är att genom detta perspektiv undersöka möjligheten om genus i något avseende kan 

komma till uttryck även från kvinnliga chefer.  
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka det kvinnliga ledarskapet ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv. Målet är att identifiera huruvida kvinnliga ledare eller chefer i sitt bemötande av 

medarbetare gör genus, t.ex. har ett mjukare/hårdare tillvägagångssätt när de möter ett visst 

kön på en könsdominerad arbetsplats. Vidare är det tänkt att undersöka om detta är en 

medveten eller omedveten handling från de kvinnliga ledarnas sida.  

Frågeställningar 

Uppsatsens syfte behandlas utifrån nedanstående frågeställningar: 

 Utövar de kvinnliga ledarna i studien situationsanpassat ledarskap och/eller gör de 

genus?  

 Är det en medveten handling om de kvinnliga ledarna i studien gör genus i sitt 

ledarskap? 

Avgränsningar och definitioner 

Den här studien handlar om kvinnors utövande av ledarskap inom könsdominerade företag 

och organisationer. Med ordet könsdominerad åsyftas det biologiska könet på en arbetsplats, 

där flertalet anställda är av samma kön. Kvinnliga ledare på mans- och kvinnodominerade 

arbetsplatser intervjuades för att se på det kvinnliga ledarskapet ur ett könsdominerat 

perspektiv. På grund av uppsatsarbetets begränsade tidsram har jag valt att avgränsa empirin 

till intervjuer med fyra personer. Empirin från dessa intervjuer visade sig ge tillräckligt med 

information för att belysa uppsatsen frågeställningar. Ytterligare intervjuer skulle med stor 

sannolikhet inte ha lett till kvalitativt andra tolkningar av empirin. Då studien planerades och 

genomfördes fanns ett antal utgångsantaganden. Jag utgick från att chefer utövar någon form 

av ledarskap på sina arbetsplatser och har direkt kontakt med personalen. Undersökningen 

avgränsades framförallt till att ha fokus på att beskriva det kvinnliga ledarskapet ur ett 

genusperspektiv, där samhällets sociala konstruktion är av betydelse. Enligt Berger och 

Luckmann (1998: 31-40) innebär socialkonstruktivism att människor skapar det sociala 

genom sina uppfattningar och även i samspel med andra individer. 
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Teori och tidigare forskning 

Normperspektivet förklarar hur det sociala samspelet mellan människor fungerar i samhället, 

vilket i denna studie används för att förklara det kvinnliga ledarskapet ur ett socialt 

perspektiv. Av samma anledning är genusperspektivet relevant för denna studie då det belyser 

det sociala samspelet utifrån en manlig och kvinnlig synvinkel. En särskild uppmärksamhet 

kommer att tillägnas det situationsanpassade ledarskapet, då denna studie har som 

utgångspunkt att se hur chefer förhåller sig till denna typ av ledarskap. 

 

De ovan angivna perspektiven belyser att det finns olika roller och förväntningar på kvinnor 

och män. Enligt den litteratur som jag har studerat kan detta bero på uppfostran och sociala 

konstruktioner. Med detta som grund har jag valt att använda normperspektivet, genusteorier 

och det situationsanpassade ledarskapet som stöd för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

Chefskapet och ledarskapet har under många år uppfattats som något maskulint. Många 

ledarskapsstilar utgår från mannen som norm för att beskriva en ledare, orsaken till detta 

grundar sig på att begreppet ledarskap är manligt könsmärkt (Wahl, 2003: 75-115). Thylefors 

(2007) framhåller att detta bottnar i gamla föreställningar om könsroller, om vad vi uppfattar 

som kvinnliga eller manliga principer. De manliga principerna är inte en variant eller 

motsvarighet till kvinnornas principer utan de uppfattas och rangordnas som finare. Detta 

medför att den allmänna uppfattningen om vad som är manligt eller kvinnligt blir 

stereotypisk. Mannen uppfattas som saklig, disciplinerad och innehar känslokontroll, medan 

kvinnan står för känslor och öppenhet. När dessa uppfattningar om stereotyper har 

socialiserats in i samvaron, leder de till att mannen uppfattas som instrumentell och 

verksamhetsorienterad medan kvinnan uppfattas som känslomässig och inriktad mot sociala 

relationer. Vidare belyser Thylefors (2007) att när det traditionella hierarkiska ledarskapet, 

där mannen indirekt alltid har varit normen, började ändra sin utformning, fick ledarskapet 

ändrade karaktärsdrag och nya egenskaper trädde fram såsom delaktighet, lyhördhet och 

empati. Dessa egenskaper medförde att uppmärksamhet riktades mot kvinnor som ledare 

(Thylefors, 2007: 182-185).  
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Pounder och Coleman (2002) tar i sin artikel upp att till och med i sitt ledarskap förväntas 

kvinnor agera utifrån de kvinnliga principerna. Pounder och Coleman beskriver att dessa 

principer är något som framställs genom en socialiseringsprocess i samhället där kvinnan är 

insocialiserad till att vara mjuk, tydlig, lyhörd och omhändertagande. Vidare klargör 

författarna att det kvinnliga ledarskapet kännetecknas av samarbetet mellan chefen och 

medarbetarna samt att problemlösning bygger på inlevelse och empati. De kvinnliga cheferna 

ställs inför kravet att vara uppmuntrande och stöttande. Dessa förväntningar leder till att de 

kvinnliga cheferna anammar dessa karaktärsdrag i sitt ledarskap (Pounder & Coleman, 2002: 

124). 

Normperspektivet 

För att skapa en större insikt och förståelse av ledarskapet krävs att vi först skapar oss 

förståelse för de egenskaper och normer som existerar i en individs omgivning. Repstad 

(2005) belyser med hjälp av normperspektivet att definitioner såsom roller och rollkonflikt 

styr oss via normer och förväntningar när vi socialt interagerar med andra individer. Repstad 

(2005) menar att normer anses vara regler för uppförande och åtaganden som en individ måste 

rätta sig efter. Vidare menar Repstad att förväntningar kan vara verkliga eller inbillade, men 

att det viktiga är hur en individ uppfattar dem. Om en individ uppfattar förväntningar som 

verkliga kommer den att agera därefter. Enligt detta sociologiska perspektiv bygger individers 

handlande på att de rättar sig efter de normer och förväntningar som finns i de miljöer som de 

rör sig i. Detta leder så småningom till ett inarbetat handlingsmönster hos individer, där dessa 

rutinmässigt agerar utan att reflektera över de normer och roller som är etablerade i deras 

omgivning. Vidare menar Repstad (2005) att en individs personlighet i hög grad formas av 

sociala upplevelser och att diverse sidor i en individs personlighet utvecklas olika beroende på 

den situation de befinner sig i. Detta är precis det samband som rollbegreppet belyser, att 

mellan en individ och ett samhälle existerar ett samförstånd, där individerna styrs genom de 

normer och förväntningar som finns i samhället (Repstad, 2005: 54-55). 

 

Roll är ett centralt begrepp i normperspektivet. En roll består av en konstellation av normer 

och förväntningar som en individ skall rätta sig efter i sitt handlande och agerande, då denne 

befinner sig i en bestämd social situation. Dessa normer och förväntningar införlivas i 

individers tankar och formar ett tankemönster. Detta leder i sin tur till att individer agerar utan 

att ens begrunda över dessa normer och förväntningar samt inte heller reflekterar över sitt 
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handlande. Utan detta blir en del av individens vardag och verklighetsuppfattning (Repstad, 

2005). Vidare menar Repstad (2005) att förväntningar kommer att få en viss stabilitet över 

sig, så att samma förväntningar uppstår och återkommer i samma typ av situationer. Detta 

kallas i allmänhet för normer. Dessa normer agerar som regler för hur en individ ska förehålla 

sig eller handla i en viss situation eller position (Repstad, 2005: 56). 

 

Normperspektivet belyser att en roll kan uppfattas på två olika sätt, beroende på hur den 

upplevs. Den ena består av hur förväntningar skall förverkligas medan den andra handlar om 

hur förväntningar skall verkställas. D.v.s. att förväntningar kan inbegripa utförande och 

innebörd i rollen. Ett exempel som Repstad (2005) belyser är att i yrkeslivet, särskilt där 

individer är beroende av varandras samarbete, läggs en stor vikt på att samspelet mellan alla 

inblandade är pålitligt, på så vis att innehållsbiten av deras roller uppfylls och att de utför 

uppgifterna som förväntas av dem. På en arbetsplats finns det formella och informella normer 

gällande en viss situation eller position, vilket en individ i regel förväntas agera efter och 

uppfylla. Repstad (2005) beskriver vidare att förväntningar kan vara verkliga eller uppdiktade. 

En individ gör ingen skillnad på förväntningar i sitt agerande vare sig de är verkliga eller 

uppdiktade, eftersom denne alltid tror att förväntningarna är verkliga och agerar utifrån dessa. 

Denna typ av handlande går under begreppet fiktiv normpress (Repstad, 2005: 56).  

 

Enligt normperspektivet finns det en skillnad på rollkonflikter där oenighet föreligger. Det 

kan handla om vilka uppgifter som ingår i rollen och situationer där alla i ens omgivning är 

införstådda med uppgifterna, men individen kommer inte ifatt för att genomföra sina 

förpliktelser. Rollkonflikterna i normperspektivet är svåra att råda bot på. Att en individ inte 

hinner med sina uppgifter går att lösa på många olika sätt, fast det kan inbegripa vissa 

svårigheter. Problemet ligger inte där, utan i att olika aktörer har varierande syn på hur rollen 

ska gestalta sig, eller att en individ personligen blir kluven och osäker i sitt handlande. 

Situationer där oenighet råder och som handlar om normer och förväntningar, kan inte lösas 

på samma sätt som en överbelastning, utan dessa situationer kräver mer personliga åtgärder 

(Repstad, 2005: 65).  

Genusteorier 

Hirdman (2001) anser att kön och genussystem är konstruktioner som syftar till att 

upprätthålla en speciell samhällsordning. Denna syn går ut på att individer redan som barn 
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formas till flickor och pojkar, samt att detta resulterar i att de blir kvinnor och män i vuxen 

ålder. Följden av denna könsfördelning resulterar i att kvinnor och män skaffar sig olika 

erfarenheter i livet. Hirdman belyser att det finns ett genuskontrakt, d.v.s. en 

överenskommelse mellan kvinnor och män. Denna allegoriska överenskommelse är tecknad 

av männen eftersom kvinnorna rent historiskt sett inte har haft rätten att underteckna avtal. I 

överenskommelsen i detta avtal är det mannens uppgift att försörja kvinnan, medan kvinnans 

uppgift är att ombesörja mannen. Detta genussystem innefattas av en könsmaktsordning, där 

skillnaderna är tydliga mellan kvinnor och män. Kvinnor och män hamnar i olika fack som 

inbegriper olika åtaganden och färdigheter. Könsmaktsordningen är skapad till att ge mannen 

en överordnad position i förhållandet till kvinnan (Hirdman, 2001: 84-93). 

 

Hirdmans övertygelse är att varje samhälle har något slags genuskontrakt som går i arv från 

en generation till en annan, samt att kvinnor och män alltid agerar utifrån det befintliga 

genussystemet. Användandet av termen genuskontrakt leder till en fördelaktigare insikt och 

förståelse av det som uppfattas som maskulint och feminint, särskilt i relation till varandra. 

Genom genuskontrakten kan balans skapas samt även öppna möjligheter till förhandlingar 

(Hirdman, 1988: 54-55). Det Hirdman vill framhålla är att genussystemet via genuskontrakten 

kan lägga fram bevis på att stora förändringar har inträffat genom åren. Av denna anledning 

vill Hirdman att begreppet genussystem ska förefalla som ett föränderligt system, där det ses 

som ett nätverk av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka i samspel 

med varandra skapar struktur och regelbundna företeelser (Hirdman, 1988: 51-52). 
 

I likhet med Hirdman uppmärksammar Wahl (1996) att både kön och genus är sociala och 

kulturella konstruktioner samt att kvinnlighet och manlighet är genererade koncept och inte 

bör betraktas som oföränderliga. Ur perspektivet att kvinnlighet och manlighet är en social 

konstruktion är även kön och genus konstruktioner skapade av människor i sociala situationer 

vid en särskild tidpunkt. Av denna anledning ska inte skapade begrepp ses som oföränderliga i 

sin innebörd. Dessutom är begreppen kvinnlighet och manlighet alltid konstruerade i relation 

till varandra. Vidare belyser Wahl att ledarskapet också är ett socialt konstruerat begrepp, där 

uppfattningen om ledarskapets karaktärsdrag förvisso är formade i ett sammanhang, vilket gör 

dessa egenskaper föränderliga över tid (Wahl, 1996: 15).  

 

Med utgångspunkten att både ledarskap och kön är sociala konstruktioner menar Wahl (2001) 

att männen ligger bakom skapandet av normerna i samhället, vilket självfallet leder till att 
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normerna för ledarskap och manlighet är förenade. Dessa normer leder vidare till att kvinnliga 

chefer uppfattas som avvikande. Kvinnliga chefer har kravet på sig att adaptera de manliga 

normerna eller prestera mer, dessutom måste de stå på sig och försvara sin ställning för att bli 

accepterade som chefer (Wahl m.fl. 2001: 37-38). 

 

Anna Wahl (2003) menar att ledarskapet är stereotypiskt och att egenskaperna är maskulint 

könsmärkta. Vidare anser hon att konstruktionen av ledarskap i många avseenden är lika med 

konstruktionen av maskulinitet samt att detta både praktiskt och teoretiskt leder till den 

manliga könsmärkningen av ledarskapet (Wahl, 2003). Hon lyfter fram att 

ledarskapslitteraturen beskriver ledarskapet på ett könsneutralt sätt. Betydelsen av kön 

förnekas och den manliga dominansen talas det inte om, och skulle det nämnas så får den föga 

eller ingen betydelse vid fortsatt analys. De gånger som ledarskapslitteraturen omnämner 

kvinnor framställs kvinnorna som avvikande från ledarskapsnormen, d.v.s. den 

underförstådda manliga normen. Kvinnor framställs ofta som bristfälliga och att detta är en 

konsekvens av att kvinnlighet och manlighet framställs som varandras motsatser, samt att det 

finns en naturlig inre konflikt mellan kvinnlighet och ledarskap (Wahl, 2003: 75-115).  

 

I organisationer skapas kvinnlighet genom ett samspel mellan kvinnornas personliga agerande 

och de strukturella förutsättningar som de bemöter, detta kan medföra positiva eller negativa 

konsekvenser (Wahl m.fl. 2001: 117). Wahl (2003) uppmärksammar en konstruktion av 

kvinnlighet som är typisk för kvinnor i mansdominerade yrken. Kvinnorna agerar ofta 

prestigelöst i beslutssituationer och de intresserar sig för medarbetarnas livssituation. 

Kvinnorna kännetecknas även av att de talar ett ”rakare” språk samt att de resonerar och 

samtalar kring helhetsfrågor. Många kvinnor upplever antingen en frånvaro av förväntningar 

eller väldigt detaljerade förväntningar på att de ska vara kvinnliga i sina arbetsuppgifter och 

detta gäller i synnerhet inom mansdominerade verksamheter. Vidare menar Wahl att 

kvinnliga ledare behöver vara taktiska i sitt tillvägagångssätt för att övervinna klyftan mellan 

behovet av en positiv kvinnoidentitet och det faktum att kvinnor är det underordnade könet. 

Detta åstadkommer kvinnorna via ett strategiskt agerande genom att själva se och 

uppmärksamma fördelarna istället för att framhäva nackdelarna med att vara kvinna. Detta 

anses vara lämpligt i en mansdominerad arbetsmiljö. Det är särskilt viktigt när den manliga 

dominansen blir påtaglig och det vid denna tidpunkt uppstår ett behov att det kvinnliga vänds 

till något positivt (Wahl, 2003: 281-282). Wahl m.fl. (2001) beskriver de kvinnliga 

ledarstrategierna genom att visa hur kvinnor hanterar varierande manövreringsmetoder för att 
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tillbakavisa den organisatoriska könsordningen. Vidare framhåller hon att dessa strategier är 

situationsbestämda och kan ändras med tiden (Wahl m.fl. 2001: 207).  

 

Wahl (2003: 328-329) menar att dessa strategier beskriver kvinnors sätt att övervinna gapet 

mellan könskonstruktionen och självkänsla. De enskilda kvinnorna måste - trots alla hinder 

såsom diskriminering, underordning och minoritetssituation - fungera i sin arbetssituation 

samt förhålla sig till kön för att bevara sin självkänsla. Dessa är en sorts överlevnadsstrategier 

och används som orienteringsredskap vid behov för att skapa förståelse för sig själv och sin 

omgivning. Wahl fördelar de kvinnliga strategierna i fyra olika kategorier; den könsneutrala 

strategin, det relativa synsättets strategi, omvärldsstrategi och positiv strategi.  

 

Den könsneutrala strategin; bygger på att kön ska ha en neutral karakterisering av 

verkligheten, d.v.s. att kön inte ska ha betydelse och vara irrelevant i sammanhanget. Detta 

resulterar i att gapet mellan mansdominans och självkänsla försvinner. 

 

Det relativa synsättets strategi; kärnan i detta är att vad som ses som normalt är relativt. 

Mansdominansen upphör först när kvinnorna blir synliga och antalet kvinnor på arbetsplatsen 

är större än normalt. Detta innebär att strategin i det relativa synsättet är kopplat till antalet 

kvinnor och män. Detta leder till att självkänslan inte längre hotas eftersom mansdominansen 

upphör att existera. 

 

Omvärldsstrategin; belyser hur fenomen går att anknyta till omgivningen med utgångspunkt i 

en underordnad situation och en minoritetssituation och inte till den egna personen. Det 

handlar om att kunna se könsstrukturen som förklaring till diskriminering som finns i ens 

omgivning. När en bild av mansdominansen går att förklara hotas därför inte längre 

självkänslan. 

 

Den positiva strategin; går ut på att se de fördelar som existerar fastän det råder 

mansdominans och minoritetssituation. Det handlar om att en kvinna ska kunna se de positiva 

aspekterna i en situation. Detta visar på att det finns fördelar med att vara kvinna, vilket 

hjälper till att bevara kvinnornas självkänsla. 
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Situationsanpassat ledarskap 

Det situationsanpassade ledarskapet har utvecklats som en respons på det normativa 

ledarskapet, där föreskrifterna för hur en bra ledare skulle vara och agera medförde problem 

och besvär vid tillämpningen. Fördelen med det situationsanpassade ledarskapet är att den 

betonar chefers effektiva förmåga att växla mellan ledarstil. Den bygger även på ett 

rationalistiskt perspektiv, där chefer på ett kognitivt sätt analyserar situationen och väljer det 

lämpligaste förshållningssättet gentemot medarbetarna (Thylefors, 2007: 149-154). För denna 

studie kommer Hersey och Blanchard (1972) situationsanpassade ledarskapsmodell att lyftas 

fram. 

 

Författarna menar att de situationsanpassade modellerna utmärks av sunt förnuft och de har en 

poäng, eftersom det bygger på rationalitet, där chefer tar tillvara på tillfället att hitta ett 

lämpligt förhållningssätt till medarbetarna. Det som understryks i det situationsanpassade 

ledarskapet är chefernas förmåga att kunna variera sin ledarstil samt att kunna urskilja och 

identifiera de substantiella faktorerna i olika situationer, för att kunna ge det lämpliga stöd 

som medarbetaren behöver. Att chefer och ledare kan anpassa sig till situationens krav är 

grundläggande i de situationsanpassade modellerna, det är då som dessa fungerar som bäst 

(Hersey & Blanchard, 1972: 6-10).  

 

Det situationsanpassade ledarskapet har kritiserats eftersom de olika modellerna utgör ett 

affärsområde för upphovsmännen, samt att teorierna inte har speciellt mycket forskningsstöd. 

De situationsanpassade modellerna ställer betydande krav på chefernas förmåga att snabbt 

läsa av situationer, vilket skapar svårigheter vid tillämpningen. Thylefors (2007) beskriver en 

konflikt i de situationsanpassade modellerna och pekar på att dessa modeller är på gott och 

ont eftersom de sätter fokus på chefer och arbetsledare, vilket enkelt kan skapa en uppfattning 

om medarbetarna som passiva eller reaktiva. Det positiva med dessa modeller är enligt 

Thylefors att de belyser behovet av alerta, mångsidiga och flexibla chefer. Vidare pekar 

Thylefors på att modellerna är ett bra verktyg för ledarna, i och med att det hjälper dem att 

reflektera över sig själva och det sätt med vilket de bemöter sina medarbetare (Thylefors, 

2007: 153-155). 
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Metod och data 

Val av metod 

I studien används en kvalitativ ansats med intervjuer som insamlingsmetod. Detta metodval 

ger flera fördelar när det gäller att uppfylla uppsatsens syfte. En fördel är att den höga 

flexibiliteten i den kvalitativa metoden möjliggör valet av halvstrukturerade intervjufrågor, 

vilket i sin tur ger intervjuaren möjlighet att fritt välja ordningen på frågorna. En annan fördel 

är att respondenterna själva kan välja var de vill lägga tyngdpunkten på sina svar (Patel & 

Davidsson, 2011). Användandet av intervjuer i den kvalitativa metoden ger forskaren större 

möjligheter att detaljerat kunna analysera de material som genereras. Eftersom tanken var att 

uppnå större insikt och förståelse av respondenternas upplevelser, d.v.s. deras subjektiva 

uppfattning, ansåg jag det bäst att använda den kvalitativa intervjumetoden (Kvale, 2009: 33). 

Enligt författarna Patel och Davidsson (2011) ger metoden med öppna ostrukturerade frågor 

möjlighet för respondenterna att svara med egna ord. Då den kvalitativa metoden valdes för 

denna studie hade jag i tankarna att kvinnligt och manligt är ett känsligt ämne, eftersom vi 

som individer gärna visar att vi står för ett jämlikt samhälle. Med detta som utgångspunkt 

fanns det ett antagande att respondenterna inte riktigt skulle våga uttrycka sig av rädsla för 

missuppfattningar. De kvalitativa intervjuerna ger möjlighet för mig som intervjuare att kunna 

observera respondenternas reaktioner och ställa följdfrågor, men den ger även respondenterna 

möjlighet att med deras egna ord förklara och reda ut eventuella missförstånd. Av denna 

anledning ansåg jag att en hög grad av flexibilitet var av vikt under intervjuerna (Patel & 

Davidsson, 2011: 81-87). 

 

En annan anledning till att kvalitativ ansats valdes är att det är till gagn för både det induktiva 

och deduktiva arbetssättet i studien, men även för att det ger en helhetsbild och en djupare 

förståelse för individers beteende. Vid induktiv forskning är det observationer och analyser av 

fenomen som leder fram till hypoteser och eventuellt nya teorier. En induktiv inriktning ger 

möjligheten för forskaren att utforska och upptäcka ett ämne. Vid en deduktiv ansats utgår 

forskaren från teori och utifrån denna formas hypoteser som sedan testas mot insamlad 

empiri. En forskare som använder den deduktiva ansatsen letar endast fram den information 

som denne anser vara relevant för undersökningen (Patel & Davidsson, 2011: 23-24).  
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Då jag i det initiala skedet ej hade någon specifik teori eller ämneskunskap att utgå från 

krävdes det en fördjupning i ämnesområdet innan en teori kunde väljas ut. En kombination av 

deduktiv och induktiv ansats gav mig den möjligheten. 

 

Den här studien kommer att utmärkas av det hermeneutiska perspektivet vid bearbetningen av 

det insamlade materialet. Tack vare denna metod kan forskaren skapa en djupare tolkning och 

förståelse för det insamlade materialet i sin forskning. Det hermeneutiska synsättet står för 

den kvalitativa förståelsen av tolkningssystem samt präglas av en forskarroll som består av 

öppenhet, subjektivitet och engagemang. Den hermeneutiska metoden argumenterar för en 

humanistisk inställning gällande tolkningen av mänskligt agerande som kommer till uttryck 

via handlingar och det talade och skrivna språket. Människor har syften, ändamål och 

intentioner som kommer till uttryck i vardagen, vilka genom handling och via språket får 

möjlighet att tolkas och skapa förståelse för dess innebörd. Tolkningens syfte är att skapa en 

giltig förståelse för innebörden av den som tolkas. För att skapa en förståelse för texten krävs 

att en process äger rum, först skapas en uppfattning om textens helhet, för att sedan se över 

diverse delar i texten var en för sig. Det väsentliga är att forskaren växlar mellan helheten och 

de enskilda delarna i texten och sätter dessa i relation till varandra. Det som sker är att 

helheten blomstrar och utvecklas samt skapar en gedigen förståelse av innebörden (Patel & 

Davidsson, 2011: 28-30).  

Urvalet  

Då syftet med den här studien är att undersöka ledarskap ur ett kvinnligt perspektiv inom 

könsdominerade arbetsplatser samt även se om de gör genus i sitt agerande, vände jag mig till 

personer i mitt sociala nätverk och bad om tips på lämpliga respondenter, dvs. kvinnliga 

chefer/ledare på olika typer av könsdominerade arbetsplatser. Därefter valdes ett antal 

önskade respondenter ut efter de kriterier som efterfrågas i denna studie. Fyra enhetschefer 

har intervjuats på olika arbetsplatser. Två chefer på statliga företag och två chefer på privata 

företag, varav två på kvinnodominerade och två på mansdominerade arbetsplatser. Jag valde 

dessa fyra respondenter för att de tillsammans skapar en variation i sitt Chefskap/ledarskap. 

De är verksamma inom varierande typer av branscher där stil av chefskap och ledarskap kan 

tänkas variera, och deras yrkesverksamma år som chef/ledare förmodas ha gett dem olika 

erfarenheter i ledarskapet. Att erhålla variation, en nyanserad verklighetsbild och undvika 

typifiering var ytterligare en anledning till att detta tillvägagångssätt valdes som 
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metodstrategi. Med detta som bakgrund är det min förhoppning att kunna uppnå en djupare 

insikt och förståelse av ledarskapet ur ett kvinnligt perspektiv. Patel och Davidsson (2011) 

menar att syftet med en kvalitativ intervjumetod är att generera information om respondentens 

subjektiva livsvärld och uppfattningar gällande en viss företeelse ord (Patel & Davidsson, 

2011: 81-87). Anledningen till att enbart chefer har valts ut till undersökningen beror på deras 

särställning, som ger dem ett unikt perspektiv på ledarskapet och chefers arbetssituation. 

Genomförandet  

Innan intervjuerna ägde rum gjordes en noggrann planering, genom att rensa bort överflödiga 

frågor och försöka få med alla infallsvinklar med hänsyn till frågeställningen samt att vara 

objektiv (Patel & Davidsson, 2011: 85-87). Patel och Davidsson (2011) förmanar forskaren 

att vara försiktig eftersom det kvalitativa metodområdet – och särskilt när kvalitativ intervju 

förekommer – kan vara komplext. Av denna anledning är det klokt, för den som strävar efter 

att genomföra kvalitativa intervjuer, att orientera sig. För att förekomma dessa problem 

skaffades en stor inblick i teorierna, sedan försökte jag memorera frågeguiden efter bästa 

förmåga. En kopia av frågeguiden skrevs ut för att användas under intervjun om så behövdes. 

Detta tillvägagångssätt gjorde att jag kunde fokusera på respondenten istället för frågeguiden 

och samtidigt känna tryggheten att ha frågeguiden till hands om så behövdes. Formuleringen 

av frågorna i intervjuguiden hade för avsikt att skaffa information om chefernas ledarskap och 

medarbetarnas arbetssätt, där särskild vikt sattes på bemötande av personalen. Frågorna 

syftade till att skaffa information om bland annat ledarskapsstil, karaktärsdrag, förväntningar 

och fördelar men även nackdelar med en könsdominerad arbetsplats. För mer ingående 

information om frågorna se bilaga 1. För att registrera svaren användes 

ljudinspelningsmetoden, vilket i dessa fall var en självklar nödvändighet eftersom intervjuerna 

gjordes av en enda person vid alla intervjutillfällen. Fördelen med ljudinspelningsmetoden är 

att exakt information kan skrivas ner och bearbetas. Till skillnad från anteckningar kan denna 

repeteras och respondentens exakta svar kan skrivas ner utan att missuppfattningar skapas och 

viktig information går förlorad. Nackdelen blir att intervjupersonen kan påverkas i sina svar 

av att det spelas in (Patel & Davidsson, 2011: 85-87). Med utgångspunkt i detta frågades om 

respondenternas tillstånd att inspelning skulle ske innan intervjun.  
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Val av plats 

Alla intervjuer ägde rum i respondenternas egna kontor. Det kan uppfattas vara både positivt 

och negativt. Det positiva är att respondenterna känner sig trygga i sin miljö och sitt egna 

kontor. Nackdelen är dock att respondenterna kan ha svårt att kliva ut ur sin yrkesroll och blir 

försiktiga med sina svar. Detta kan orsaka att sanningshalten i materialet sänks. Intervjuerna 

ägde rum med stängda kontorsdörrar, därför finns det anledning att tro att intervjupersonerna 

var avspända och kände att de kunde återge sina faktiska åsikter. 

Reliabilitet och validitet 

Validitet och reliabilitet är två grundläggande termer för en studies trovärdighet. Validiteten 

handlar om studiens giltighet medan reliabiliteten handlar om pålitligheten. Bearbetningen av 

intervjuutkastet skedde först efter att ha erhållit en förståelse av ämnet. Vid intervjuerna 

användes en intervjuguide till hjälp, eftersom intervjuerfarenhet saknas sedan tidigare (Kvale, 

2009: 139-157). En pilotintervju gjordes med intervjuguiden som utgångspunkt, utifrån denna 

kunde justeringar göras. Orsaken till pilotstudien var att intervjuguiden hade ett visst upplägg 

som behövde testas (Patel & Davidsson, 2011: 60). Under intervjuerna användes 

ljudinspelningsmetoden och sedan transkriberades intervjuerna snarast möjligt. Kvale (2009) 

belyser vikten av att snarast möjligt skriva ner sina intryck efter varje intervju, då dessa 

annars är lätt förgängliga. Detta är ett sätt att hjälpa till att komma ihåg saker som händer 

under intervjun, men även ett sätt att minska risken för missuppfattningar vid bearbetningen 

av materialet, vilket lätt kan hända när kroppsspråket är ute ur bilden (Kvale, 2009: 145). 

Förfaringssättet ger läsaren möjlighet att bedöma att undersökningen har utförts på ett korrekt 

sätt. I syfte att öka tillförlitligheten i denna studie har metoden beskrivits så tydligt som 

möjligt, för att underlätta förståelsen av processen. Ett annat försök att öka tillförlitligheten är 

att lyfta fram de förhållanden som hade kunnat leda till problem. Reliabiliteten kan minska, 

sett ur perspektivet att forskaren troligtvis har förutfattade meningar om ämnet och dennes 

uppfattning kan vara färgad av detta. Här gällde det att vara neutral och medveten om riskerna 

för den egna uppfattningen och ha det i åtanke, på så sätt kunde riskerna för min egen 

uppfattning minimeras (Kvale, 2009: 259-285). Då detta är en kvalitativ metod förväntas en 

ny studie inte ge samma resultat med tanke på att den grundar sig på individuella utsagor.  
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Analysmetoden 

Den första analysen av materialet ägde rum snarast möjligt efter transkriberingen, vissa 

gånger samma dag eller senast dagen efter. Inspelningen avlyssnades flera gånger för att 

försäkra att varje ord i detalj kom med, eftersom det kändes som en nödvändighet för en bra 

utgångspunkt för analysen (Kvale, 2009: 193-204). Vidare gjordes det löpande analyser av 

intervjuerna allteftersom material erhölls från dessa. Syftet med detta var att få tankar och 

idéer under bearbetningen, för att kontrollera om något var förbisett och komma på saker att 

förbättra inför nästa intervju. Materialet analyserades flera gånger för att säkerställa att inget 

väsentligt hade missats. Analysen skedde i flera steg. Vid läsning markerades med färg det 

som ansågs vara relevant och sedan skrevs anteckningar och kommentarer om det resultat 

som hittades. Det skrevs även stödord för att hjälpa till att komma ihåg informationen som 

stycket återgav. Denna process gjordes ett flertal gånger tills materialet var till fullo bearbetat. 

Sedan knöts bearbetningen av citat från intervjuerna och observationsanteckningarna ihop 

med egna tolkningar och kommentarer. Utifrån detta erhölls sedan ett resultat (Patel & 

Davidsson, 2011: 119-122). 

Etik och regler 

Patel och Davidsson (2011) belyser att personen i rollen som intervjuare bör visa hänsyn till 

undersökningen gällande forskningsetiska aspekter. Forskningsarbetets ändamål är att 

leverera kunskap som är övertygande och tillförlitlig för oss individer, men även för 

samhällets framåtskridande. Kravet ställs på forskaren att ta fram betydelsefulla frågor av hög 

kvalitet. Detta innebär att en inskränkning på respondenternas livsförhållande inte får 

förekomma, utan att en balans mellan forskningsetiska aspekter och individens privata sfär 

måste upprätthållas. Hur forskaren kommer åt informationen om individer är betydelselöst, 

det viktiga är att skydda individens integritet samt att all information behandlas konfidentiellt 

(Patel & Davidsson, 2011: 62-64). Vetenskapsrådet har formulerat fyra generella etikregler; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2014). För att uppfylla informationskravet valdes det att innan varje 

intervju ägde rum kort berätta för respondenten om intervjuns syfte och avsikt. Vidare 

belystes det för respondenterna att de när som helst kunde avbryta intervjun, eller välja att inte 

svara på en fråga. Innan inspelningen påbörjades frågades det om deras samtycke, på så sätt 

kan samtyckeskravet uppfattas vara uppnått. Eftersom konfidentialitet inkluderar intervjuer, 
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har respondenterna inför intervjuerna blivit försäkrade att deras identiteter kommer att vara 

skyddade i denna studie. Vidare har respondenterna blivit försäkrade att materialet kommer 

att lagras och skyddas på ett säkert ställe, där ingen annan än författaren har åtkomst till detta. 

Nyttjandekravet fullgjordes genom att det insamlade materialet enbart används som 

forskningsmaterial i denna studie.  

Resultat och Analys 

I detta avsnitt redogörs för respondenternas insamlade svar. Resultaten kommer att analyseras 

samt kopplas till berörda teorier. Det kommer att startas med en kort presentation av 

respondenterna och sedan redovisas det insamlade materialet om ledarskapet. 

Förhoppningsvis ger detta tillvägagångssätt läsaren möjligheten att kunna skaffa sig en bild 

och större förståelse av materialet. Frågorna i intervjuguiden är uppdelade i olika teman: 

allmänna frågor, ledarskapet och avslutande fråga. Tanken med denna struktur är att via 

allmänna frågor skapa en bild om respondenternas bakgrund för att via ledarskapsfrågorna få 

en uppfattning om chefernas arbete och deras tillvägagångssätt och agerande i särskilda 

situationer. Avslutande fråga ger respondenterna möjlighet att förtydliga eller tillägga samt att 

godkänna informationen. Respondenterna kommer att kallas Isabella, Jennifer, Nicole och 

Sara, dessa namn är fiktiva för att skydda respondenternas identitet. 

Presentation 

Först en kort presentation av chefernas bakgrund. 

 

Fiktivt namn: Isabella 

Titel: Enhetschef 

Utbildning: Interna och externa ledarskapsutbildningar 

Antal år som chef: 10 år 

Bransch/Genre: Privat/Mansdominerad 

 

Fiktivt namn: Jennifer 

Titel: Enhetschef 
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Utbildning: inga (ledarskapsutbildningar inplanerade) 

Antal år som chef: ca 3 år  

Bransch/Genre: Privat/Mansdominerad 

  

Fiktivt namn: Nicole       

Titel: Enhetschef      

Utbildning: Interna ledarskapsutbildningar        

Antal år som chef: 12år      

Bransch/Genre: Offentlig/Kvinnodominerad  

 

Fiktivt namn: Sara     

Titel: Enhetschef 

Utbildning: Chefsprogram, interna och externa ledarskapsutbildningar 

Antal år som chef: 3 år  

Bransch/Genre: Offentlig/Kvinnodominerad 

Perspektiv och föreställningar 

I detta avsnitt redogörs för resultaten kring respondenternas perspektiv och föreställningar, 

med hänsyn tagen till arbetskulturen vid könsdominerade arbetsplatser. Intervjuerna visar att 

flertalet av respondenterna ej gjorde ett medvetet val att arbeta på en könsdominerad 

arbetsplats. Isabella däremot, som gjorde ett medvetet val, uttrycker sig så här: 

Ja, ja det är ett medvetet val, jag har alltid tidigare arbetat på mansdominerade branscher, 

tryckeribranschen och transportbranschen… jag trivs bättre att jobba med män.(Isabella, 

mansdominerad) 

En annan intressant detalj är att Isabella uttrycker en förvåning över att hon inte har tänkt i 

dessa banor, i fall hon gör genus i sitt agerande gentemot sin personal. Särskilt att hon 

avsiktligt har gjort ett val att arbeta i en mansdominerad bransch och inte insett att hon gjorde 

skillnad genom sitt medvetna val av arbetsplats. Baserat på tidigare erfarenheter föredrar 

Isabella att arbeta på mansdominerade arbetsplatser. Detta förmodas ha skapat en förförståelse 

och även en del förväntningar på hur det är att arbeta på en könsdominerad arbetsplats hos 

Isabella.  
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De respondenter som arbetar på kvinnodominerade arbetsplatser belyser vikten av en jämn 

könsfördelning bland personalen och menar att det är viktigt med blandning för att få 

optimala arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Blandningen ska inte enbart bestå av kvinna 

eller man menar de, utan i egenskaper, bakgrund och etnicitet, där personalen kompletterar 

varandra. Nicole beskriver situationen på det viset: 

Jag har svårt och se fördelar med att det är dominans åt ett håll, det viktiga är alltså för att det ska 

bli en kreativ och dynamisk arbetsplats så behövs det olikheter, och då både då det gäller kön 

etnicitet ålder och de delarna också… (Nicole, kvinnodominerad) 

Vissa av respondenterna uttrycker klart och tydligt att de ser skillnader på att arbeta på en 

könsdominerad arbetsplats, medan andra menar att det bästa är en blandning av båda könen. 

En av orsakerna är att det blir en mjukare framtoning på arbetsplatsen. Det som kan tydas är 

att de mansdominerade- respektive kvinnodominerade arbetsplatserna har olika perspektiv 

och föreställningar på hur miljön på arbetsplatsen ska vara. Denna uppfattning har de 

införskaffat genom att arbeta i de olika könsdominerade miljöerna. Respondenternas situation 

går att förklara utifrån Hirdmans (1988) syn ur ett genusperspektiv där varje samhälle har ett 

genuskontrakt. Isabella och Nicole agerar i samspel med den företagsstruktur och kultur som 

finns på deras respektive arbetsplats. Respondenterna uppfattas ha skaffat sig en bild på hur 

det ska vara på en arbetsplats och de agerar utifrån detta. Detta är det som Hirdman (1988) 

belyser och individer agerar i samspel med det befintliga genussystemet som råder vid den 

tidpunkten, där processer, fenomen, föreställningar och förväntningar tillsammans skapar en 

struktur och regelbundna företeelser (Hirdman, 1988). Ytterligare en sak som kan tydas ur 

detta är att de respondenter som arbetar på kvinnodominerade arbetsplatser verkar ha funderat 

mer över betydelsen av mångfald än vad de som arbetar på mansdominerande arbetsplatser 

har gjort. Vidare kan det tydas att de kvinnodominerade arbetsplatserna uppfattar anställning 

av män som något positivt – detta förefaller inte gälla på mansdominerade arbetsplatser vid 

anställning av kvinnor. Orsaken till detta kan troligtvis ha sin grund i att mannen ses som en 

norm. Wahl (2003) menar att kvinnlighet och manlighet framställs som varandras motsatser 

och att kvinnor framställs som bristfälliga på grund av den underförstådda manliga normen. 

Hirdman (2001) menar att könsmaktsordningen är skapad för att ge mannen en överordnad 

position i förhållande till kvinnan.  
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Ledarnas bemötande och förhållningssätt 

En av utgångspunkterna i detta avsnitt var att fånga in respondenternas upplevelser vid 

bemötandet av personalen, samt även att se om övriga på arbetsplatsen gjorde skillnad på man 

och kvinna i sitt agerande. Vidare är det tänkt att undersöka och eventuellt finna en förklaring 

till om de gör skillnad i sitt bemötande av man och kvinna. Det som framgår är att 

respondenternas åsikter är delade, hälften anger smidigheten som orsak till deras handling vid 

bemötandet av personalen. De övriga respondenterna menar att de ser till individen i sitt 

agerande och försöker utgå från dennes förutsättningar och på så vis bemöta situationen och 

dess krav. Isabella menar att de övriga cheferna på hennes arbetsplats inte gör skillnad i sitt 

ledarskap, utan det är hon själv som känner behovet av att agera mjukare mot kvinnorna. 

Vidare belyser hon att det råder ett kollektivavtal vilket stryker behovet av att behandla 

personalen olika eftersom lönebiten är ute ur bilden. Jennifer däremot tror att de 

särbehandlingar som har existerat på hennes arbetsplats inte beror på vilket kön dessa 

personer har, utan snarare har med favorisering från chefernas sida att göra. Det är endast i 

speciella fall som kvinnor får ett särskilt bemötande och det är vid situationer av allvarligare 

karaktär, annars beror det på att cheferna favoriserar vissa i personalen anser Jennifer. Nicole 

menar att på hennes arbetsplats försöker arbetsledningen vara vaksam på dessa frågor för att 

undvika att hamna i tråkiga situationer. Vidare säger hon att ledningen tar alla frågor på allvar 

och undersöker orsaken samt meddelar sin personal. Sara däremot berättar att det förekommer 

skillnad i behandling av män och kvinnor på hennes arbetsplats, och detta särskilt på högre 

chefsnivå. Några av respondenternas svar lyder så här: 

Nej, jag tycker nog inte att de behandlas olika förutom det jag sa om mig själv så att säga, att jag 

själv känner att jag är lite mjukare och lite försiktigare med kvinnor. (Isabella, mansdominerad) 

 

Ibland kan jag tycka om man är på högre chefsnivå, att man lyssnar mer till män och att män tar mer 

plats, det är något som jag ibland har reflekterat över, och att kvinnor som tar plats ibland upplevs 

som tuffa och nästan lite aggressiva... det har väl med könsroller att göra och med stereotyper och 

hur det ska vara tror jag då, att man förväntar sig att en kvinna ska vara på ett visst sätt och man 

förväntar sig att en man ska vara på ett visst sätt och sen om det inte är så, så passar det inte riktigt 

in i referensramen eller mallen då.  (Sara, kvinnodominerad)  

 

När det gäller respondenternas förhållningssätt till sin personal, tyder deras svar på att det är 

viktigt för dem som chefer att hålla distansen. Det framkom en vilja från alla respondenter att 
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de gärna vill vara ”som en i gänget” men av olika anledningar är detta inte möjligt. Det 

samtliga respondenter belyser är vikten att vid behov kunna inta chefsrollen och agera i 

överensstämmelse med sin roll som ledare och inte i gänget. Riskerna som kom fram med att 

vara nära personalen är att respekten för ledarskapet slätas ut, men att det ändå är viktigt att 

vara nära eftersom det skapar ett förtroende mellan ledare och personal, vilket alla chefer 

eftersträvar. Av denna anledning menar respondenterna att det är viktigt med gränsdragning, 

för hur nära en ledare bör vara sin personal. En av respondenterna uttrycker sig så här: 

 Jag är nära personalen, för mig är det jätte viktigt att bygga upp en bra relation, så att de känner 

och jag också känner att man har förtroende för varandra, det är svår balansgång att vara en av de 

och ändå vara lite utanför, fast jag känner mig som en av de än som en chef på så sätt, det är inte 

först det händer någonting som jag måste gå in på min chefsroll på det sättet. (Isabella, 

mansdominerad) 

 

Resultatet visar att respondenterna har varierande metoder att bemöta personalen på. Det som 

kan tydas är att detta beror på arbetskultur och vilken sektor som dessa arbetsplatser tillhör. 

Respondenterna är även medvetna om att de gör könsskillnader i sitt bemötande av personalen 

på ett eller annat sätt. De respondenter som arbetar på de mansdominerade arbetsplatserna 

inom den privata sektorn säger det rakt ut och tycker att de med män kan vara rättframma, 

men att de är mer mjuka i sitt agerande mot kvinnor. Medan de respondenter som arbetar på 

kvinnodominerade arbetsplatser inom den offentliga sektorn menar att de visst tar hänsyn till 

könstillhörighet, men att det är andra faktorer som spelar in.  

 

Det samtliga respondenter har gemensamt tyder på att de anpassar sig till situationen i sitt sätt 

att bemöta personalen. I situationsanpassat ledarskap krävs förmågan att variera i ledarstil och 

vaksamhet och kunna urskilja de väsentliga faktorerna i olika situationer för att ge det stöd 

som personalen behöver (Hersey & Blanchard, 1972). Här får vi en inblick i hur 

respondenterna ser på sitt ledarskap och förhållningssättet till medarbetarna. Mycket av det 

som kommer fram kan likställas med det situationsanpassade ledarskapet och i synnerhet den 

punkten att vara nära personalen och bygga ett ömsesidigt förtroende. Detta tillvägagångssätt 

tjänar till att hjälpa cheferna att vara vaksamma för att kunna ge medarbetarna hjälp och stöd 

när de behöver det, vilket krävs av ett situationsanpassat ledarskap. Det är svårt att avgöra 

huruvida respondenterna anpassar sig till, eller utövar, denna form av ledarskap. Det tydliga 

är dock att vi kan se en positiv särbehandling av de kvinnliga medarbetarna, detta sker i form 

av favorisering, visad hänsyn till känslor och ett mjukt bemötande. Däremot blir männen 
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bemötta på lite hårdare sätt jämfört med kvinnorna. Det som går att konstatera - 

situationsanpassad eller ej - är att respondenterna skiljer på sitt sätt att bemöta medarbetarna 

utifrån könstillhörighet.  

Kvinnliga ledaregenskaper 

Avsikten här är att redogöra för respondenternas egenskaper, samt eventuellt se vilka 

ledaregenskaper som tros, förväntas och verkligen är viktigt i praktiken i dessa arbetsplatser. 

En stor del av egenskaperna delas av respondenterna. Respondenter understryker behovet att 

vara tydlig, en egenskap som alla uppger som viktig. Sedan kommer andra egenskaper såsom 

ärlig, lyhörd, bestämd, rak, mod, empati och ödmjukhet. Isabellas och Saras åsikt lyder såhär:  

Tydlighet tycker jag är jätteviktigt, att man är tydlig, ärlig och rak. (Isabella, mansdominerad) 

 

Vad som är en viktig egenskap, det tror jag är oberoende av hur könsfördelningen ser ut, då tycker 

jag att det är viktigt att en ledare är empatisk, modig, entusiasmerande och det som jag sa innan att 

man låter andra växa och ta plats, och visionärt tycker jag att det är ganska viktigt att förmedla en 

målbild vad man vill att... Vad det finns för mål med verksamheten, varför vi finns till och vad vi 

jobbar emot, det är också viktigt att man är tydlig, bra på att kommunicera och viktigt då att lyssna 

också. (Sara, kvinnodominerad) 

 

En övervägande del av respondenterna menar att de ledaregenskaper som ledningen 

efterfrågar är egenskaper som de själva besitter. Respondenterna understryker behovet av att 

bemöta de kvinnliga medarbetarna på ett mjukare sätt, vilket betonar en mjukare 

ledarskapsstil. Andra egenskaper som respondenterna anser sig själva besitta och som en chef 

bör ha eller vara är empati, rak, modig, ärlig, tydlig, lyhörd, bestämd, och ödmjuk. Flertalet, 

om inte alla dessa egenskaper, är i linje med det som Pounder och Coleman (2002) uppger 

som kvinnliga ledaregenskaper. De belyser den kvinnliga ledarens skicklighet att använda 

dessa egenskaper i sitt ledarskap och särskilt empatin, där empatin får agera som 

utgångspunkt till ett bättre samarbete med personalen. Pounder och Coleman uttrycker att 

kvinnorna erhåller dessa egenskaper redan vid tidig ålder. Detta sker via en 

socialiseringsprocess, där flickor tidigt får lära sig att handla efter de normer och 

föreställningar som finns om kvinnor i samhället (Pounder & Coleman, 2002). De kvinnliga 

ledaregenskaperna går att relatera till Wahl (2003). Det Wahl menar är att ledarskapet är 

stereotypiskt och egenskaperna är maskulint könsmärkta. Vidare menar Wahl att ledarskapet 
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till ytan verkar vara könsneutralt, men i själva verket är uppbyggt på ett sätt där maskulina 

egenskaper framstår som bättre än feminina. Kvinnor framställs som känslomässiga och 

mjuka till skillnad från männen, vilket har sin grund i samhällstrukturen. Vad det gäller 

ledarskapet så är detta uppbyggt av normer som är förenade med de manliga egenskaperna 

(Wahl m.fl. 2001). Det leder till att män ses som bättre ledare, medan kvinnorna uppfattas 

som bristfälliga i sitt ledarskap. Detta har sin grund i att kvinnlighet och manlighet framställs 

som varandras motsatser (Wahl, 2003). Respondenterna belyser att de kvinnliga 

egenskaperna, som omtalas ovan, behövs för ett bra ledarskap samt att en stor del av 

egenskaperna är ett krav från arbetsledningen. Genom att betrakta Pounder och Coleman 

(2002) och Wahl (2003), kan det konstateras att dessa arbetsplatser efterfrågar och befrämjar 

de kvinnliga egenskaperna i ledarskapet.  

Förväntningar på kvinnligt ledarskap 

Det råder en stor variation i respondenternas upplevelser gällande förväntningar på dem som 

kvinnliga ledare. Vissa anser inte att de har negativa förväntningar på sig, men andra upplever 

att de konstant måste göra anspråk på sitt ledarskap, särskilt gentemot männen. Dessa 

förväntningar kommer inte enbart från personalen utan även från andra högre chefer. Samtliga 

respondenter lyfter fram positiva sidor med att vara kvinnlig ledare och påpekar att personalen 

gärna kommer till dem med sina problem, som både kan vara arbetsrelaterade eller privata, 

med anledningen att de är kvinnor och bättre på att lyssna. Vissa respondenter menar att 

personal från andra enheter, med manliga chefer, kommer till dem för att prata om saker de 

inte tror de kan diskutera med sina manliga chefer. Jennifer är den som har erfarit både 

negativa och positiva förväntningar från sin personal. Jennifer uttrycker sig på följande sätt: 

 Alltså i början hade de väldigt höga förväntningar, och de var många som försökte testa mig kändes 

det som. Det var nya prövningar hela tiden, att jag var ung och att jag var kvinna, ingen erfarenhet 

från branschen, då såg ju många det att nu jävlar ska du få... de första ett och halvt åren har varit 

väldigt jobbigt faktiskt, det var tufft, men det har lagt sig…jag har haft både män och kvinnor i min 

enhet som har haft det jobbigt framför allt privat och de har ju uttryckt otrolig uppskattning för att de 

tycker just att det har varit lättare att prata med mig för att kvinnor är ofta mer i kontakt med känslor 

säger de... det är väl det som man har hört som mest att just det känslomässiga biten att då föredrar 

man och tycker att det är skönare med en kvinnlig chef. Det kommer kvinnor från andra enheter in 

här ibland också och behöver prata om vissa saker som man kanske inte pratar med de manliga 

enhetscheferna om. (Jennifer, mansdominerad) 
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En del av de förväntningar som respondenterna upplever att de har på sig som kvinnliga 

ledare, kan uppfattas som en undervärdering av det kvinnliga ledarskapet. Det kan ses på de 

mansdominerade arbetsplatserna, där Jennifer ger ett tydligt exempel på hur hon bemöttes av 

sin personal när hon tillsattes som chef. Hon belyser att många försökte testa henne i början, 

enbart i egenskap att hon var kvinna så förväntades hon inte kunna prestera lika bra som 

manliga ledare. Låt oss gå tillbaka till det Sara tog upp innan, på sidan19, att chefer på högre 

nivå har olika förhållningssätt till kvinnliga och manliga ledare samt att kvinnor som inte 

riktigt passar in i referensramen uppfattas som avvikande. Detta styrker det Jennifer upplever, 

och visar att hon inte är ensam i sin uppfattning om att ledare och högt uppsatta chefer gör 

skillnad på kvinnligt och manligt ledarskap. Dessa upplevda erfarenheter kan kopplas både till 

Hirdmans och även Wahls antagande om genussystem, där mannen fungerar som normen i 

samhället. Eftersom männen ligger bakom skapandet av dessa normer i samhället leder det till 

att kvinnor inte tas på allvar som ledare. Detta ställer krav på kvinnor i ledarpositioner, de 

tvingas prestera mer för att hävda sig och försvara sin ställning samt bli accepterad av alla 

(Wahl, 2001). Många av medarbetarna anser att kvinnor bör foga sig till det manliga synsättet 

på ledarskapet. Detta kan förklaras utifrån det som Hirdman och Wahl belyser, att samhället 

är byggt på konstruktioner för att upprätthålla en speciell samhällsordning. Dessa 

konstruktioner uttrycks i form av oskrivna överenskommelser och inbegriper en 

könsmaktsordning, där skillnaderna är tydliga mellan kvinnor och män. Detta sätter kvinnor 

och män i olika fack, där kvinnor och män förväntas ha olika egenskaper och färdigheter, 

vilket har lett till att egenskaperna ses som maskulina eller feminina, d.v.s. könsklassade. 

Denna könsmaktsordning leder inte bara till att kvinnor inte anses som bra ledare, det sätter 

även männen i en överordnad position i förhållandet till kvinnan (Hirdman, 1988; Hirdman, 

2001; Wahl, 2001). Att Jennifers situation förändrades från att vara motarbetad till att bli 

omtyckt är ett bra exempel på det Repstad (2005) och Hirdman (1988) belyser med sina 

teorier. Det som redan har framkommit i detta avsnitt är att Hirdman anser att normer är 

skapade av samhället. Vidare belyser hon att genom genuskontrakten kan balans skapas och 

även öppna möjligheter för förhandlingar. Med det vill Hirdman belysa att genussystemet är 

ett föränderligt system. Ett nätverk av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, 

där struktur skapas som stegvis leder till normer. Samma princip används i normperspektivet 

som Repstad (2005) exemplifierar, där en roll består av normer och förväntningar som en 

individ ska förehålla sig till vid en särskild situation. Dessa förväntningar genomgår en 

process hos individen och blir till normer, som en individ kan förhålla sig till vid en viss 

situation eller position. Det båda dessa synsätt belyser är att individer kan ändras eller ändra 
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beteende vid en särskild situation. Jennifers tillträde till chefsvärlden var inte välkommet till 

en början, eftersom föreställningar och förväntningar som hörde till ledaregenskaperna är 

könsmärkta och en kvinna tillhör inte denna kategori. Jennifers ledarskap blev med tiden 

accepterat och medarbetarna fick förtroende till hennes position som ledare.  

Kvinnligt ledarskap fördelar och nackdelar 

I detta avsnitt är tanken att försöka fånga in om respondenterna är medvetna om fördelar och 

nackdelar med kvinnligt ledarskap. Existerar det en skillnad i det egna ledarskapet och 

ledarskapet i allmänhet mellan kvinnor och män? Respondenterna nekar enhetligt till att det 

skulle finnas en nackdel med att vara kvinna i ledarposition. När det gäller fördelar pekar två 

av respondenterna tillbaka till det de belyste innan, att de som kvinnor är bättre på att hantera 

känslor, för övrigt ser de inga andra fördelar. Det samtliga respondenter lyfter fram är vikten 

av att se till individens egenskaper och inte dess könstillhörighet. Vidare menar vissa 

respondenter att de skillnader som existerar och är synliga inte har med könstillhörighet att 

göra, utan att det beror på de egenskaper och erfarenheter som personen besitter. Sara och 

Jennifer menar dock att de ser en klar skillnad beträffande vissa punkter i utövandet av 

ledarskapet mellan kvinnor och män. Kvinnor är mjuka i sitt agerande medan män är 

auktoritära och raka i sitt bestämmande. Sara och Jennifer belyser det med orden:  

Ja, jag tycker att vi utövar ledarskapet lite annorlunda, om man generaliserar, det måste man göra 

då. Jag tror ju att kvinnor generellt har en lite mjukare mer inkluderande ledarskap. Sen tror jag 

också ibland att kvinnor kanske, de kvinnor och män jag känner som jobbar som chefer då, kvinnor 

kanske har en större förmåga att ta tag i jobbiga saker, jag upplever att de manliga inte tar tag i 

problemen så mycket som de borde, det är jobbigt upplever jag att de inte tar tag i det på samma sätt. 

Kanske lite mer auktoritärt så upptar män generellt större plats. De gillar att prata mera, att hålla 

låda. (Sara, kvinnodominerad) 

 

 Jag kan tycka att män kan ha, vilket jag tycker kan var positivt i vissa lägen, de kan ha en hårdare 

framtoning i saker och ting när beslut fattas och sådana saker utan såhär så är det, och pekar med 

hela handen, där jag tycker ofta vi tjejer här är lite mjukare när vi lägger fram våra beslut och hur 

saker och ting ska utgöras. Jag tycker samtidigt som vi är tydliga och mjuka så är killarna mera rakt 

på och tydliga också, det kan också vara en fördel, det är beroende på vem man har framför 

sig.(Jennifer, mansdominerad) 
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I respondenternas svar kan en intressant punkt uttydas; när respondenterna talar om sitt eget 

ledarskap kontra männen framkommer det att den skillnad som finns mellan kvinnligt och 

manligt ledarskap är att kvinnor är mer känsliga i sitt bemötande av medarbetarna. I svaren 

framkommer det, då respondenterna talar i mer generella termer om skillnaden mellan manligt 

och kvinnligt ledarskap, att de ser stora skillnader i utövandet av ledarskapet. Samtliga 

respondenter framhåller i sina svar att det inte finns nackdelar med kvinnliga ledare, utan alla 

ger exempel på hur de som kvinnor utövar sitt ledarskap till fördel för medarbetarna. 

Respondenterna visar även på att det finns fler fördelar med att vara kvinna, särskilt när det 

kommer till känslor. Känslor är något som uppfattas som kvinnligt och det tillhör inte det 

klassiskt manliga ledarskapet. Respondenterna har som kvinnliga ledare vänt på egenskapen 

känslor, från något helt negativt till att använda det på ett positivt sätt i sitt ledarskap. Jennifer 

belyser detta, i förra avsnittet sidan 22, genom att beskriva hur personal från andra enheter 

kommer till henne i egenskap av kvinna, eftersom de känner att de inte kan prata med sina 

manliga chefer om problemet. Detta är i linje med det Wahl (2003) tar upp angående att 

kvinnor är taktiska i sitt tillvägagångssätt och strategiskt agerar genom att själva se och 

uppmärksamma fördelarna istället for att visa på nackdelarna i kvinnligt ledarskap, samt att 

vända kvinnligt ledarskap till något positivt. När det kommer till det manliga ledarskapet 

pekar vissa respondenter på många nackdelar. Detta fast de från början tyckte att det kvinnliga 

och manliga ledarskapet enbart skiljde sig i utövande av känslor samt att det viktiga är 

personens egenskaper och inte dennes könstillhörighet. Detta ger mixade signaler och kan 

tolkas som att respondenterna omedvetet gör genus.  

De kvinnliga strategierna 

Många av respondenternas svar kan kopplas till de fyra strategier som Wahl (2003) beskriver;  

Den könsneutrala strategin, det relativa synsättets strategi, omvärldsstrategin och den positiva 

strategin. Dessa strategier används av respondenterna i olika skalor, av denna anledning kan 

det vara svårt att avgöra vilken strategi var och en av respondenterna använder.  

När det gäller den könsneutrala strategin uppfattas alla respondenter vilja använda sig av 

denna. Det som tydligt visar sig är att ledarna på de kvinnliga arbetsplatserna, d.v.s. Nicole 

och Sara framhåller vikten av att titta till individen i sitt agerande och att könsaspekten inte 

har betydelse för deras agerande. Detta är i linje med vad Wahl skriver om den könsneutrala 

strategin. 
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Det relativa synsättets strategi bygger på att det som ses som normalt är relativt. Att 

ledarskapet ansågs vara manligt har vi fått bevis på. Men faktum idag är att många kvinnor 

har tillträde till denna position. Respondenterna anser att kvinnor är likvärdiga männen i 

ledarskapet, om inte bättre i vissa avseenden. Samtliga respondenter visar att det finns 

fördelar med kvinnliga ledare och pekar på att kvinnor är bra på att hantera känslor till 

skillnad från männen. Detta kan tolkas som att kvinnor känner ett övertag i förhållande till 

männen, vilket hjälper dem att bevara sin självkänsla eftersom mansdominansen inte längre är 

ett hot. Detta uppmärksammas särskilt på de kvinnliga respondenters arbetsplatser, eftersom 

ingen av dem har upplevt problem vid tillträde till chefsposten i egenskap av att vara kvinna. 

Dessa exempel kan kopplas till Wahl strategi till det relativa synsättet. 

 

Omvärldsstrategin; exemplet med Jennifer, att hon fick kämpa som ledare för att hon är 

kvinna men att hon med tiden blev accepterad, visar också på att föreställningar och 

förväntningar kan ändras med tiden. Jennifer arbetade på en mansdominerad arena där hon 

som kvinna var i en minoritetssituation. Hon insåg att medarbetarna gav henne svåra tider på 

grund av hennes könstillhörighet, samt att deras agerande inte var orsakat av henne som 

person, utan byggde på medarbetarnas felaktiga uppfattning om ledarskapet. Det kan tyckas 

att medarbetarnas uppfattning försatte Jennifer i en underordnad situation i ledarskapet 

eftersom de ansåg ledarskapet vara manligt könsmärkt. Genom att inse detta fick Jennifer en 

förståelse för mansdominansen på arbetsplatsen och kunde därför behålla sin självkänsla.  

 

Den positiva strategin; handlar om att en kvinna ska kunna se fördelar fastän det råder 

mansdominans och minoritetssituation. Isabella framhåller att hon föredrar att arbeta på 

mansdominerade arbetsplatser och att hon har arbetat med detta under en längre tid på 

varierande arbetsplatser. Isabella ser fördelarna i det kvinnliga ledarskapet på de 

mansdominerade arbetsplatserna. Detta tyder på att hon som ledare ser det positiva med ett 

kvinnligt ledarskap och använder det som strategi på en mansdominerad arbetsplats, fast hon 

som kvinna är i minoritetssituation. 
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Diskussion 

Uppsatsen är avgränsad till att studera kvinnligt ledarskap inom könsdominerade företag och 

organisationer. Målet är att se om de som ledare medvetet eller omedvetet gör skillnad i sina 

handlingar gentemot personalen när de möter ett visst kön. Det som tydligt framkommer i 

denna studie är att de kvinnliga cheferna som intervjuades inte ser någon skillnad på sin roll 

som ledare gentemot hur männen agerar, det enda skillnaden ligger i deras mjuka bemötande 

av medarbetarna. Ingen av cheferna lyfte fram att kvinnliga egenskaper i sig är en nackdel för 

en ledarposition på en könsdominerad arbetsplats. Problemen som respondenterna möter finns 

i deras omgivning, där medarbetarna har föreställningar om ledarskapet. Detta medför att 

medarbetarna förhåller sig på ett visst sätt till dem som kvinnliga ledarna. Det har även visat 

sig att en respondents manliga högre chefer har en uppfattning om ledarskapet, där de tycker 

att män lämpar sig bäst för denna position. Denna uppfattning överensstämmer med de teorier 

om kvinnligt ledarskap som lyfts fram i denna studie. De belyser de problem som kvinnor 

stöter på i sin ledarroll. Mannen ses fortfarande som normen för ledarskapet, detta är något 

som både teorierna och respondenterna belyser.  

 

En annan aspekt som observerades, och är utmärkande, är att en del av respondenterna som 

kvinnliga ledare är fullt medvetna om könsproblematiken som kan förkomma i organisationer. 

Respondenternas svar kan tolkas som att deras medvetenhet om könsproblematiken har sin 

grund i de riktlinjer som arbetsledningen framtagit, vilka kommer till uttryck genom de 

ledaregenskaper som efterfrågas och tillåts verka på arbetsplatserna. I organisationerna där 

respondenterna arbetar verkar det finnas en annorlunda syn på ledarskapet. Det kan uppfattas 

att arbetsledningen försöker arbeta bort den allmänna uppfattningen att ledarskapet är 

könsmärkt, där normerna är förenade med det manliga ledarskapet. Att respondenterna har 

fått tillträde till högre positioner kan uppfattas som ett tecken på att arbetsledningen försöker 

förändra synen på ledarskapet i företagen och organisationerna där respondenterna arbetar. 

Detta kan tänkas ha ändrat förutsättningarna för respondenternas ledarskap. Medvetenheten 

har gjort att respondenterna har ändrat inställning och vägrar bli diskriminerade eller 

särbehandlade. Detta har i sin tur lett till att medarbetarnas inställning till dem som kvinnliga 

ledare har ändrats, eftersom de som kvinnliga ledare med kvinnliga egenskaper har visat 

genom sitt ledarskap att de klarar av denna arbetsuppgift. 
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Det som tydligt framgår i studien är att de kvinnliga ledarna anser sig använda ett mjukare 

ledarskap i förhållande till sina manliga chefskollegor. I chefernas bemötande av personalen 

framgår det att de gör skillnad på bemötandet av kvinnor och män. Vare sig vi tittar på de 

kvinnodominerade eller mansdominerade arbetsplatserna ser vi att samtliga chefer bemöter 

kvinnor med empati och är lite mjukare i sin framtoning. När det gäller cheferna på den 

mansdominerade arenan framgick det även att de var mer tydliga och raka mot männen. Det 

som kan konstateras är att skillnader i bemötandet av kvinnor och män görs i respondenternas 

ledarskap. 

 

När det gäller frågan om att göra genus är en medveten eller omedveten handling kunde det 

belysas att samtliga respondenter först inte ansåg sig göra könsskillnader i sitt agerande, för 

att sedan medge att de utövar en mjukare stil mot kvinnorna. Detta skulle dock kunna 

innebära att det är en omedveten handling som cheferna gör utan att reflektera över sitt 

agerande. Detta ger stöd för genusteorin samt normperspektivet där förväntningar styr 

personen, men även att vi som individer redan i tidig ålder lär oss att skilja på feminint och 

maskulint. Detta kan vara en förklaring till varför respondenterna i denna studie bemöter 

kvinnor och män med olika ledarstilar. Det som kommer fram i studien är att flertalet av 

respondenterna bemöter personalen utifrån deras könstillhörighet, i vissa avseenden. Detta är 

inte vad det situationsanpassade ledarskapet går ut på. I det situationsanpassade ledarskapet 

bör ledaren anpassa sig till situationens krav, där ledaren enligt Hersey & Blanchard (1972) 

ska hjälpa medarbetaren att utvecklas via de olika faserna som inbegriper bland annat att 

medarbetaren vägleds och engageras, utvecklar kompetensen och uppnår full mognad. Det 

handlar om att ledaren ska gå från en styrande roll till att hjälpa medarbetaren att själv kunna 

klara av sina arbetsuppgifter. Att kvinnor och män bemöts olika har inte med ett 

situationsanpassat ledarskap att göra, utan det kan mer uppfattas som medkänsla och sympati 

från ledarnas sida. Med det ovan nämnda som utgångspunkt kan det antas att ledarnas 

handlande i denna situation inte är i linje med det situationsanpassade ledarskapet.  

 

Denna studie har kastat ljus över respondenternas ledarskap, genom att visa på vilka 

svårigheter och möjligheter de möter på i sitt arbete. Det kan uppfattas att ledarskapet borde 

vara mer utvecklat i genusfrågan samt att ledarna ska kunna handskas och eliminera dessa 

problem, eftersom de är medvetna att genus görs i samhället. Problematiken är större än så, att 

ledare är medvetna räcker inte till när övriga individer i samhället har förväntningar och 
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föreställningar på hur det ska se ut på en ledarposition. Det intressanta är att vi kan se en 

positiv utveckling för kvinnorna i ledarskapet. Respondenternas beskrivningar av sina 

arbetssituationer kan tydas som att den manliga ledarskapsnormen håller på att luckras upp. 

Kritik 

Den kritik som kan lyftas mot denna studie är att litteraturen till största del är skriven av 

kvinnliga forskare, vilket kan uppfattas ge en partisk bild av ämnet då enbart det kvinnliga 

perspektivet framställs. För att kompensera detta så har normperspektivet tagits med för att 

stödja genusteorierna samt undvika en alltför begränsad referensram. Ytterligare en kritik är 

att den kvalitativa ansatsen via intervjuer endast gav möjlighet att studera de kvinnliga 

chefernas subjektiva uppfattningar. En deltagande observation hade till exempel kunnat ge en 

annan bild. Med tanke på att denna uppsats ur en teoretisk synpunkt lyfter upp betydelsen av 

sammanhanget, hade det varit bra att intervjua både respondenternas chefer och deras 

medarbetare. Detta hade kunnat bidra med mer information, för att kunna urskilja om en 

samstämmighet existerade mellan den av respondenterna upplevda situationen och 

omgivningens perception av densamma.  

Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har ett antal idéer väckts. Ju fler teorier som lästes desto större 

perspektiv kring det kvinnliga och manliga ledarskapet införskaffades. Det som går att 

konstatera är att vi inte enbart påverkas av vad som är manligt eller kvinnligt, det finns många 

andra faktorer som spelar in i ett ledarskap. Vid analysen av studien väcktes många tankar 

kring ledarskapet idag och ledarskapet dåtid innan genusperspektiv började uppdagas. En 

annan intressant tanke som väcktes var att se de manliga versionerna av ledarskapet och 

jämföra skillnaderna där. Denna studie har gett ett bidrag till vår förståelse av det kvinnliga 

ledarskapet och den har även belyst hur vi som individer påverkas av föreställningar och 

förväntningar i vår omgivning. Det vore intressant att kunna vidga denna kunskap genom att 

applicera den i fortsatt forskning om ledarskapet. För vidare forskning kan det tänkas två 

alternativa vägar till de förslag som finns nämnda ovan. Det ena är att göra en studie med 

enbart manliga ledare av idag, för att kunna jämföra skillnaderna mot denna studie. Den andra 

är att försöka hitta ledare som har varit verksamma på 1970- talet och jämföra ledarskapet 

dåtid kontra ledarskapet nutid och se vilka förändringar som har skett i ledarskapsstilarna.  
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Bilaga 1 

Allmänna frågor 

1. Samtycker du att vi spelar in intervjun? 

2. Hur länge har du varit verksam som ledare/chef? 

3. Hur många personer har du arbetsledande ansvar för? 

4. Hur många av de anställda är kvinnor respektive män?  

5. Vad har du för utbildning? Inom ledarskap/personalansvar? 

Ledarskapet 

6. Var det ett medvetet val att arbeta på en könsdominerad arbetsplats? 

om ja, i så fall varför? 

7. Vad tror du kan vara för-och nackdelar med en sådan arbetsplats? 

8. Känner du behovet av att bemöta manliga och kvinnliga kollegor på olika sätt? 

9. Finns det tillfällen då du tycker att kvinnor och män i allmänhet behandlas olika på 

din arbetsplats?  Ifall svaret är ja, Vad tror du är orsaken till detta? 

10. Som chef hur uppfattar du dit förhållandet till personal? Kan du beskriva den? 

11. Vilka karaktärsdrag anser du personligen krävs för att vara en bra ledare på en 

könsdominerad arbetsplats? 

12.  Är det i linje med de karaktärsdrag som förespråkas av arbetsledningen för 

ledarskap, eller är det andra egenskaper som uppmärksammas.  

13. Vilka karaktärsdrag anser du dig besitta som ledare? Kan du beskriva dessa 

egenskaper? 

14. Får du uppfattningen om att personalen har högre/lägre förväntningar på dig som 

ledare i egenskap av att du är kvinna? Varför och hur tar det sig uttryck? 

15. Har du någon gång känt att du i din ledarroll bemötts annorlunda pga. ditt 

kön?(kan vara både positivt och negativt) 

16. Tror du eller har du fått erfara, att personalen föredrar en kvinnlig chef? 

Ge gärna exempel på situation där det framkommer? 

17. Anser du att det finns några förfördelar/nackdelar med att vara en kvinnlig ledare 

inom detta verksamhetsområde? Kan du ge exempel? 

18. Kan du i praktiken se någon skillnad mellan hur kvinnor och män utövar sitt 

ledarskap, vill du ge något exempel? 
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Avslutande fråga 

19. Är det något du vill tillägga eller förtydliga av de redan besvarade frågorna, innan 

vi avslutar intervjun?  


