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Sammanfattning 

Idag är organisationer i behov av olika strategier och modeller som kan hjälpa dem 

att leda och ledas mot framgång. En kompetent ledning och ett effektivt ledarskap 

kan lyfta organisationer mot framgång och därför är organisationer i behov av ledare 

som använder sig av ett arbetssätt som lämpar sig för organisationens arbetsuppgifter 

och mål. 

Genom åren har det diskuterats vilket ledarskap som bör tillämpas inom 

organisationer för att öka effektiviteten. Människor har bestämda uppfattningar om 

hur ett effektivt ledarskap ska se ut och vem det ska utövas av. Utifrån människornas 

uppfattningar har även yrken, arbetsplatser och branscher kategoriserats efter 

huruvida de är manliga eller kvinnliga. Uppfattningar om vem som ska leda har 

bidragit till att män fått stöd i att uppnå ledarpositioner, men uppfattningarna har å 

andra sidan satt hinder för kvinnor. Idag kan det upplevas som underligt och 

främmande för både kvinnor och män att ledas av en kvinna eller se en kvinna i 

ledning. 

Syftet med studien är undersöka om det finns skillnader och likheter i uppfattning om 

ett effektivt och bra ledarskap mellan kvinnor i män i ledarroller. Undersökningen är 

baserad på en kvalitativ undersökningsmetod där vi har intervjuat åtta ledare inom 

säkerhets- och bevakningsbranschen och har därigenom kunnat bilda en uppfattning 

om vilka egenskaper, ledarstilar, beteenden och arbetssätt som 

undersökningsdeltagarna använder sig av i sitt ledarskap. I och med att ledarskap 

anses vara manligt och att den branschen vi utför vår undersökning på är 

mansdominerad, kommer vi att fokusera på att framföra både männens och 

kvinnornas uppfattning om ledarskap. 

Undersökningsresultatet har resulterat i både likheter och skillnader mellan våra 

manliga och kvinnliga undersökningsdeltagare. Utifrån resultatet kan vi konstatera 

att ledaregenskaperna bland våra respondenter är likvärdiga. När det kommer till 

respondenternas arbetssätt har vi kunnat dra slutsatsen att undersökningens manliga 

och kvinnliga ledare i största mån använder sig av ett relationsorienterat och 

transformativt ledarskap. Ledarna fokuserar på att tillfredsställa medarbetarna behov, 

skapa en bra relation, öka gemenskap och engagemang i arbetet. 

Majoriteten av respondenterna anser att det råder en ojämn könsfördelning mellan 

män och kvinnor i ledarroller och respondenterna anger olika anledningar till den 

ojämna könsfördelningen. Vi kan också dra slutsatsen att kvinnor möter motstånd i 

sitt ledarskap, ett motstånd som männen varken möter eller upplever i sitt ledarskap, 

vilket försvårar för kvinnorna att klättra sig upp eller uppnå ledarpositioner. 

Nyckelord: Kön, Ledarskap, Arbetssätt och Uppfattning 

 



 

 

Abstract 

Today organizations need different strategies and models that can help them to lead 

and being led to success. Throughout the years there have been discussions about 

what leadership should be enforced within organizations to increase efficiency. 

People have different views about what an efficient leadership should look like and 

who it should be conducted by. Perceptions about who should lead has contributed to 

that men gained support in achieving leader positions, but has on the other hand led 

to difficulties for women to reach leader positions. Today it can be perceived strange 

and unfamiliar for both men and women to see a woman in a leading position. 

This study takes a qualitative approach. We have interviewed eight leaders in the 

security business and have thereby been able to apprehend which abilities, practice 

and style of leadership the study participants are applying in their leading. 

The analysis of the interviews has shown both similarities and differences in between 

the male and the female participants. We can also conclude that women face greater 

resistance in their leadership, while men don‟t experience the resistance, which 

aggravates women to climb higher in leading positions. 
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1  Inledning  

1.1 Bakgrund 

Troligtvis har alla någon gång arbetat under en ledare eller blivit tillfrågade om att 

leda, till exempel behövt leda en diskussion i klassrummet eller en uppvärmning på 

en idrottslektion (Northouse, 2012:1). Ledarskap är ett fenomen som på ett eller 

annat sätt blivit en del av vår vardag och implanterats i dagens organisationer. 

Organisationer är idag beroende av olika strategier och modeller som kan hjälpa dem 

att leda och ledas mot framgång. Organisationer strävar efter ledare med ett arbetssätt 

som lämpar sig för organisationens arbetsuppgifter. Lind och Westerberg (2011:9) 

anser att bakom varje framgångsrik organisation står en kompetent ledning och ett 

effektivt ledarskap. Av den anledningen blir ledningen och ledarskapet ifrågasatt om 

organisationen går mot sämre dagar. Ledning och ledarskap är ett omdiskuterat ämne 

då det är med hjälp av ledning och ledarskap som organisationer, företag eller 

förvaltningar styrs mot överlevnad. 

Idag är akademisk litteratur fylld av studier om ledarskap som förklarar vilka 

handlingar som kategoriseras som ledarskap, hur ledarskap fungerar i sociala miljöer 

och hur ledarskap bedrivs i vardagen (Lind och Westerberg, 2011). Genom åren har 

det diskuterats vilket ledarskap som bör tillämpas inom organisationer för att öka 

effektivitet. Vem kan leda och vilket arbetssätt ska användas vid ledarskap? Enligt 

Jönsson & Strannegård (2014) finns en rad olika eftertraktade egenskaper som 

utmärker en framgångsrik ledare och personer som saknar dessa egenskaper anses 

vara mindre lämpliga för ledarpositioner. 

De eftertraktade egenskaperna som en ledare bör besitta formas genom 

organisationernas kulturer, ideologier och normer, det vill säga våra idéer, 

förväntningar och föreställningar (Lind & Westerberg, 2011:70–72). Människor har 

bestämda uppfattningar om vem som ska leda och på vilket sätt, förklarar Moran 

(1992). Människor kategoriserar olika yrken efter kön, huruvida de är manliga eller 

kvinnliga. Ledarskap har utifrån människans uppfattningar formats till ett manligt 

fenomen och trots att fler kvinnor intar ledarroller kan det kännas underligt och 

främmande för både kvinnor och män att se en kvinna i ledning (Moran, 1992).  

Med tanke på att möjligheterna för kvinnor att inta ledarroller sedan tidigare har varit 

begränsade, har ledarskap generaliserats till manlighet och för att kvinnor inte är 

män, anses de sakna de egenskaper som är nödvändigt för ledarskap. De traditionella 

normerna som skapats om ledarskap är starkt förankrade med vårt synsätt och det är 

svårt att förändra den uppfattningen (Moran, 1992). Män har målats fram som 

framgångsrika ledare och att “tänka som en man” förknippas med framgångsrikhet 

(Powell, 2011), medan kvinnor målas ut som mindre effektiva och inte önskvärda 

som ledare. Uppfattningar om vem som ska leda har bidragit till att män fått stöd i att 

uppnå ledarpositioner, men till hinder för kvinnor (Blom, 1998). 
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1.2 Problematisering 

I dagens samhälle förknippas många arbetsplatser och branscher med manligt 

respektive kvinnligt (Moran, 1992). Leidner (1991) förklarar att vilket yrke som helst 

kan vara feminint eller maskulint, beroende på vilka faktorer vi väljer att betona i 

arbetet. Amundsdotter och Gillberg (2003) konstaterar att det är människans 

föreställningar som formar kvinnligt och manligt, vilket innebär att det är människor 

som avgör om ett arbete är kvinnligt eller manligt. 

Yrken inom säkerhets- och bevakningsbranscher har i dagens samhälle kategoriserats 

som manligt enligt Arbetsmiljöverket (2014). I säkerhetsföretagens årsrapport 2017, 

som är ett förbund inom transportföretagen, redovisas det att andelen anställda män 

och kvinnor uppgick till 24 299 personer under år 2016 i säkerhets- och 

bevakningsbranschen. Statistiken visar att av de 24 299 anställda bestod endast 35 

procent av kvinnor och resterande 65 procent av män. Detta innebär att branschen 

enligt statistiken är mansdominerad, det vill säga att den har betydligt fler manliga 

anställda. Säkerhets- och bevakningsbranschen är en bransch som erbjuder 

allmänheten förebyggande arbete i säkerhet och bevakning i både privata och 

offentliga miljöer (Säkerhetsföretagens årsrapport, 2017). De förebyggande 

tjänsterna kan bland annat vara olika säkerhetslösningar och bevakning av 

fastigheter, anläggningar, verksamheter, kontanthantering eller enskilda personer 

(Länsstyrelsen, 2018).  

Under de senaste decennierna har säkerhets- och bevakningsyrket utvecklats till ett 

mer kvalificerat och specialiserat arbete som kräver högre nivå av professionalism då 

dagens samhälle har förändrats till mer komplicerat och sårbart, förklarar 

bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd, förkortat BYA (2016:5). De 

personliga egenskaperna hos de tjänstgörande ledarna inom branschen sätts på prov 

vid oförutsedda händelser som ständigt uppkomma inom deras riskfyllda arbete. 

Både kvinnor och män som leder inom branschen behöver vara vaksamma och 

försiktiga i sitt ledarskap, för att undvika felaktiga beslut och förhindra att utsätta 

sina medarbetare för risker. Turaga (2017) hävdar att ledarskap i sig inte är ristat i 

sten och att det finns någon korrekt mall som ledare direkt kan tillämpa på sina 

arbetsgrupper eller arbetssituationer. Detta innebär att en ledare ständigt behöver 

anpassa sitt ledarskap efter olika situationer och händelser, vilket kan bli en 

utmaning. Vilka egenskaper har olika ledare? Vilka arbetssätt och ledarskapsstilar 

använder männen respektive kvinnorna som leder? Råder det några skillnader och 

likheter i uppfattning av ledarskapet mellan en kvinna och en man som ledare inom 

säkerhets- och bevakningsbranschen? 

1.3 Problemformulering 

Vad är skillnaderna och likheterna i arbete och uppfattning på ledarskap mellan män 

och kvinnor i ledarpositioner inom säkerhets- och bevakningsbranschen? 
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1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om uppfattningen om ett bra och effektivt 

ledarskap skiljer sig mellan män och kvinnor i ledarpositioner inom säkerhets- och 

bevakningsbranschen. Vi vill undersöka vilka egenskaper, ledarskapsstilar och 

arbetssätt som passar för en ledare inom säkerhets- och bevakningsbranschen. Med 

tanke på att ledarskap överlag anses vara manligt och med tanke på att branschen vi 

undersöker domineras av män lägger vi extra vikt på att framföra både männens och 

kvinnornas uppfattningar kring ledarskap. 

 



 

4 

 

2 Teoretisk referensram  

I den teoretiska referensramen kommer vi i första delen att presentera tre olika 

ledarskapsteorier, stilorienterat ledarskap, situationsorienterat ledarskap och 

transformativt ledarskap. I den andra delen presenteras teorier för uppsatsens andra 

fokusområde som handlar om kvinnor och män i ledarskap. 

2.1 Ledarskap 

Vad är ledarskap? Det är en fråga som forskare under flera decennier försökt att 

besvara (Northouse, 2012:1). Enligt Rost (1991) finns det över 100 olika definitioner 

och teorier om ledarskap i litteraturen. Men gemensamt i de flesta definitionerna av 

ledarskap är att ledarskapet består av en ledare, en följare och deras relationella 

interaktioner (Dansereau, Seitz, Chiu, Shaughnessy & Yammarino, 2013., 

Northouse, 2013., Hersey och Blanchard, 2001). Genom undersökningens gång har 

vi stött på ledarskapsteorier som The synergistic leadership theory (Beverly J, Duffy 

& Trautman, 2002), The chinese leadership theory (Fang och Ling, 2003) och A 

kantian theory of leadership (Bowie, 2000). Undersökningens första fokusområde 

kommer att baseras på tre olika ledarskapsteorier, stilorienterat ledarskap, 

situationsorienterat ledarskap och transformativt ledarskap eftersom de är de mest 

centrala ledarskapsteorierna och som vi anser är mest relevanta för undersökningen. 

Den teoretiska referensramen har valts utifrån tidigare pilotstudie där dessa teorier 

kunde kopplas till intervjupersonernas arbetssätt och ledarskapsstil. För denna 

undersökning har vi därför utgått från samma teorier som kunde kopplas till 

resultatet av vår pilotstudie, eftersom deltagarna för pilotstudien och deltagarna för 

denna undersökning är verksamma inom samma bransch och troligtvis har 

kopplingar till de valda ledarskapsteorierna. 

2.2 Stilorienterat ledarskap 

Katz och Kahn (1978) skiljer mellan två ledarskapsdimensioner som en ledare kan 

utgå från, relationsorienterade och uppgiftsorienterade ledarskapet. Den 

uppgiftsorienterade ledaren prioriterar arbetsuppgifter, slutresultat och produktionen, 

således fokuserar ledaren på hur arbetsuppgifterna i detalj ska utföras för att uppnå 

ett tillfredsställande resultat. En uppgiftsorienterad ledare karaktäriseras som social, 

drivande, påverkande och är i behov av att kontrollera medarbetarna (Young & 

Dulewicz, 2006). Fördelen med den uppgiftsorienterade ledaren är att 

arbetsuppgifterna utförs noggrant, med god kvalité och i tid (Turaga, 2017., 

Northouse, 2013:83–86). För att hålla organisationens deadlines och inte hamna på 

sidospår ser ledaren till att följa organisationens regler och riktlinjer. Nackdelen med 

uppgiftsorientering är att fokus omsorg gentemot underordnande och deras behov 

minskar. Följderna blir en minskad motivation till arbetsuppgifterna hos 

underordnade som tar tid att åtgärda (Turaga, 2017). 
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En relationsorienterad ledare är enligt Katz och Kahn (1978) en ledare som är 

människocentrerad och tar hänsyn till underordnades behov. Ledaren karaktäriseras 

som social, personlig, involverar sina medarbetare i jobbet och aktiviteter (Young & 

Dulewicz, 2006). Den relationsorienterade ledaren behandlar sina efterföljare som 

individer, försöker skapa utrymme för nätverk och möjliggör hög 

arbetstillfredsställelse. Turaga (2017) förklarar att en relationsorienterad ledare 

prioriterar relationen eftersom den förstår länken mellan produktivitet och 

underordnades tillfredsställelse. Genom att ledaren involverar sig i medarbetarnas 

aktiviteter och involverar medarbetarna i jobbet skapar ledaren en relation som 

medför en större förståelse för medarbetarnas styrkor, svagheter och behov. Ledaren 

kan därför anpassa arbetet utefter medarbetarna och på så sätt skapas motivation och 

tillfredsställelse i arbetsuppgifterna som ska utföras. Young & Dulewicz (2006) 

förklarar att när en god relation skapas mellan underordnade och ledare finns det 

inget behov för ledaren att kontrollera dem lika mycket, då de arbetar mot 

gemensamma mål. Enligt Tuarga (2017) är konsekvenserna av ökat fokus på 

relationen mellan ledaren och underordnade att relation utvecklas felaktigt, till 

exempel att arbetslaget börjar avvika från de verkliga uppgifterna och målen. 

Turaga (2017) menar att organisationer förväntar sig en ledare som både lägger vikt 

på underordnades välmående och på uppgiftens resultat. Enligt Turaga (2017) bör en 

ledare därför balansera mellan uppgiftsorienterat och relationsorienterat ledarskap för 

att öka effektivitet i ledarskapet. Walker och Aritz (2015) framför att både män och 

kvinnor föredrar att bli ledda av ledare som är uppgiftsorienterade och som i olika 

grad involverar medarbetare till samarbete. 

Studier har även visat att kvinnors och mäns val av ledardimensioner skiljer sig åt. 

Helmich och Erzen (1975) förklarar i sin studie att män i ledarroller ofta fokuserar på 

arbetsuppgiften och använder sig av uppgiftsorienterade ledarskapet medan kvinnor i 

ledarroller utvecklar gärna en vänskaplig relation med medarbetarna och använder 

sig av det relationsorienterade ledarskapet. 

Den stilorienterade ledarskapsteorin har kritiserats för sina brister i att inte kunna 

framföra en optimal ledarstil som skulle kunna vara effektiv i alla situationer menar 

Northouse (2013:85–86). Fortsättningsvis menar Northouse (2013:85–86) att 

studierna i det stilorienterade ledarskapet inte har kunnat påvisa samband mellan 

uppgifts- och relationsorienterat ledarskap, vilket resultat det ger i form av moral, 

tillfredsställelse i arbete och produktivitet. 

2.2.1 Situationsorienterat ledarskap 

Under 1960-talet skapades den situationsorienterade ledarskapsteorin av Paul Hersey 

och Kenneth H. Blanchard. Situationsorienterat ledarskap karaktäriseras genom 

samspelet mellan mängden vägledning och direktion en ledare erbjuder sina 

medarbetare (1), mängden emotionellt stöd ledaren erbjuder medarbetarna (2) och 

den prestationsnivån som existerar eller uppvisas bland enskilda individer eller 

arbetsgrupper vid ett specifikt tillfälle (3). Utgångspunkten i teorin är den klassiska 

utmärkelsen mellan uppgiftsorienterat och relationsorienterat ledarskap (Kaufmann 
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& Kaufmann, 2016:505–507., Hersey och Blanchard (2001: 131–157). Ju mer en 

ledare anpassar sitt beteende till situationen, desto mer effektivitet kan de 

åstadkomma i arbetet och organisationen (Hersey och Blanchard, 2001:134). Inom 

situationsorienterat ledarskaps är relationen mellan ledare och medarbetare en viktig 

faktor. Hur bra relationen utvecklas mellan ledare och medarbetare beror på hur 

ledaren uppfattar kunskapen och motivationen medarbetarna besitter. Denna 

utveckling kan delas in i fyra olika faser (Hersey och Blanchard, 1974). 

Tabell 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: W1 – Oge.Aniagboso – Tuckman Analysis Assessment (2012-10-31). 

Hämtad 2018-05-28 från http://bistro12.blogspot.se/2012/10/w1-ogeaniagboso-

tuckman-analysis.html 

 

Den första fasen benämns instruera och anvisa (“Telling” i tabell 1), den utgörs av 

hög uppgiftsorienterad och låg relationsorienterad ledarskap (Hersey och Blanchard, 

1974). I praktiken är denna fas lämplig att tillämpas vid låg mognad, här styr ledaren 

arbetet genom instruktioner. Den andra fasen benämns insäljning (“Selling” i tabell), 

här är ledaren hög uppgiftsorienterad och hög relationsorienterad. När mognaden 

ökar bland medarbetarna, blir det viktigare för ledaren att stötta och öka entusiasmen 

i arbetsgruppen vilket ledaren gör genom att sälja in betydelsen och det önskade 

beteendet hos medarbetarna. Den tredje fasen är deltagande (“Participation” i tabell 

1), här är ledaren hög relationsorienterad och låg uppgiftsorienterad. Denna fas är 

användbar när ledaren behöver stödja sina medarbetare till att använda det kunnande 

redan besitter för arbetet. Den sista och fjärde fasen är delegering (“Delegating” i 

tabell 1), här är ledaren låg relationsorienterad och låg uppgiftsorienterad. Delegering 

är som mest effektiv när medarbetarna har uppnått en hög mognadsgrad och när de 

kan arbeta självständigt och med mindre styrning från ledaren. 

Styrkan i det situationsorienterade ledarskapet är att den är praktisk, förnuftig och 

enkel att applicera och forma i organisationer (Northouse, 2013: 105). Hersey och 

Blanchard (2001: 156) förklarar att det inte finns något korrekt sätt på hur man kan 
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påverka människor, utan ledarskapet som utövas bör anpassas efter situationen och 

medarbetarna för att åstadkomma effektivitet. 

Men det situationsorienterade ledarskapet har även kritiserats för dess svagheter. 

Kritiken riktar sig till teorins påståenden och antaganden som vilar på ett fåtal 

forskningsstudier, vilket ifrågasätter styrkan i teorins byggstenar och tillförlitlighet 

(Northouse, 2013:106., Blank, Weitzel & Green, 1990). Graeff (1983) menar att 

teorin brister i förklaring eller motivering i hur faserna kan kombineras eller 

balanseras om man är mellan två olika faser. Ännu en kritik är att ledarbeteendena 

som presenteras saknar fullständiga tillvägagångsplaner och saknar teoretiskt 

underlag. 

2.2.2 Transformativt ledarskap 

Enligt Abraham Zaleznik (1977) handlar ledarskap om att förändra atmosfär, skapa 

bilder och förväntningar samt bestämma särskilda önskemål och mål. Transformativt 

ledarskap innebär att individen i den ledande positionen fokuserar på vad 

människorna tänker, tycker och känner samt fokuserar på hur det kan kopplas till 

miljön, organisationen och arbetet. Zaleznik (1977) förklarar att genom att skapa 

engagemang inom arbetsgruppen kan ledaren åstadkomma extraordinära prestationer 

i syfte att uppfylla organisationens mål. En transformativ ledare försöker tillsammans 

med sina medarbetare att utforma den aktuella situationen samt fastställa en 

verklighetsbild som de vill uppnå tillsammans (Kaufmann & Kaufmann, 2016:513–

514). Transformativa ledare ökar engagemanget och förtroendet i gruppen för att 

gradvis utveckla sina gruppmedlemmar till att inta ledarroller (Shivers- Blackwell, 

2004).  

Den transformativa ledarskapsstilen bidrog till ett ökat intresse för fyra olika 

ledarskapsdimensioner (Shivers-Blackwell.2004., Bass & Avolio, 1993). Den 

centrala ledarskapsdimensionen är det karismatiska ledarskapsbeteendet (Wright, 

1996) som utgörs av ledaregenskaper som extremt högt självförtroende, dominerande 

stil, starka moraliska övertygelser samt stort behov av att ha auktoritet över andra. En 

karismatisk ledare beskrivs även som en inspirerande, övertygande talare och äger en 

emotionell uttrycksförmåga.  

Många studier har betonat att karismatiskt och transformativt ledarskap har stor 

betydelse för medarbetarnas engagemang, arbetstillfredsställelse samt känsla av 

trygghet i sitt arbete (Niehoff et al., 1990). Det inspirerande ledarskapsbeteendet 

benämns som den andra ledarskaps dimension där fokus ligger på att inspirera och 

kommunicera ut vision till sina medarbetare för att uppnå mål som verkar oåtkomliga 

(Antonakis, 2012:266). Den inspirerande ledaren engagerar, ökar tryggheten i arbete 

och ökar självförtroendet hos sina gruppmedlemmar samt bidrar till 

arbetstillfredsställelse och entusiasm (Senge, 1996., Conger & Kanungo, 1998., 

Shivers-Blackwell. 2004). Det intellektuella ledarskapsbeteendet, som är den tredje 

dimentionen, främjar kreativitet genom att aktivt fokusera på att stimulera andra till 

att titta på gamla metoder genom nya perspektiv. Fjärde dimensionen är den 

individualiserade ledaren som innebär att ledaren ger personlig uppmärksamhet till 
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varje enskild individ, värderar individers känslor och berömmer varje individs bidrag 

och ansträngning (Yammarino & Dubinsky, 1994., Shivers-Blackwell, 2004).  

En transformativ ledare har ofta stark antagande om att människor är målmedvetna, 

trovärdiga och att varje enskild individ bidrar med unik insats till organisationen, 

förklarar Bass och Avolio (1993). Till följd av den transformativa ledarens 

grundantaganden kommer ledaren att ta personligt ansvar för gruppmedlemmarna för 

att utveckla dem till dess fulla potential samt att få dem att med kraft arbeta mot 

organisationens mål (Bass & Avolio, 1993., You-De & You-Yo & Kuan-Yang & 

Hui-Chun, 2013). 

Alimo-Metcalfe (1995) och Eagly, Johannesen-Schmidt och Engen (2003) hävdar att 

kvinnor prioriterar det transformativa ledarskapet medan männen prioriterar det 

transaktionella ledarskapet, vilket leder till skillnader i ledarskap.  Eagly, 

Johannesen-Schmidt och Engen (2003) beskriver det transformativa ledarskapet som 

inflytelserik, inspirerande och motiverande, intellektuell och individualiserad. 

Författarna beskriver att det transaktionella ledarskapet som ett ledarskap som genom 

belöningar och dirigering till sina medarbetare uppfyller organisationens mål och 

förväntningar. 

Svagheten i det transformativa ledarskapet är att det framgår som ett otydligt koncept 

på grund av dess breda urval av aktiviteter och ledaregenskaper vilket gör det svårt 

att urskilja den riktiga transformativa karaktären enligt Northouse (2013:202–204). 

En annan svaghet i teorin är att studierna endast visat en positiv följd av 

transformativ ledning, men den har inte påvisat att den transformativa ledaren 

faktiskt transformerar individer eller organisationer (Antonakis, 2012:256–288). En 

annan svaghet formuleras till att transformativa ledaren ofta framstår som den som 

skapar förändringar, uppnår visioner och driver i nya projekt vilket kan resultera i att 

underordnade förväntar sig att ständigt bli ledda av någon. Northouse (2013:202–

204) menar att i ständig väntan på ledarnas direktion sänks underordnades egna 

drivkraft, vilket inte är önskvärt effekt.  

2.3 Män och kvinnor i ledarskap 

Ledarskap har sedan långt bak i historien varit något som anses vara av manlig 

karaktär. “The great man theory of leadership” är en av de äldsta teorierna om 

ledarskap och ledning, där teorin lägger extra betoning på att det är både “stor” och 

“man” i ledningen (Kaufmann & Kaufmann, 2016:501). Kvinnor och män antas ha 

olika ledarskapsbeteenden och olika effektivitetsgrad i sitt ledarskap (Petty & Lee, 

1975). Studier har visat att det finns skillnader mellan män och kvinnor och hur 

effektiva de är i sitt ledarskap beroende på arbetsplatsen de tjänstgör på, exempelvis 

om de arbetar på fält eller i laboratorium (Dobbins & Platz, 1986). Manliga ledare 

har framställts som mer effektiva i sitt ledarskap vad det gäller arbete i forskning och 

laboratorium medan kvinnorna anses vara mer effektiva än männen på fältet 

(Dobbins & Platz, 1986., Powell, 1990). I undersökningens andra fokusområde 

kommer män och kvinnor i ledarskap att diskuteras.  
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2.3.1 Stereotypiska uppfattningar 

Blom (1994) förklarar att kvinnor i ledarpositioner är få jämfört med männen, oavsett 

vilken bransch än man väljer. Blom (1998) berättar att det låga antalet kvinnor i 

ledarroller inte beror på att kvinnorna besitter sämre kvalifikationer eller kunskaper 

än männen. Hon menar att det inte finns något argument som kan användas för att 

bevisa att kvinnor per definition skulle utöva sämre ledarskap än männen. 

Anledningen till att det finns få kvinnor i ledarpositioner beror på de kulturella och 

sociala föreställningar och normer om hur en chef ska “se ut” som vi skapat oss 

(Blom 1994). Normer är människans egna idéer, förväntningar eller föreställningar 

om exempelvis vad som anses vara acceptabelt och icke acceptabelt (Kaufmann & 

Kaufmann, 2016:380). Powell (2011) menar att människor har uppfattningar om 

vilka intressen, förmågor, attityder och beteenden är manligt eller kvinnligt. 

Manliga egenskaper beskrivs enligt Powell (2011) som oberoende, beslutsamhet och 

aggressivitet och de kvinnliga egenskaperna beskrivs som medkänsla, omsorg, och 

omtänksamhet. Ledare beskrivs enligt stereotypiska uppfattningen som 

konkurrenskraftiga, aggressiva och dominerande och associeras vanligtvis till 

manlighet och inte kvinnlighet (Moran, 1992). Uppfattningarna om att ledarskap är 

manligt har bidragit till att männen fått stöd i att utvecklas och uppnå ledarpositioner. 

Å andra sidan har dessa stereotypa uppfattningar satt hinder för kvinnor från att 

utvecklas inom ledarroller och kvinnor bemöter hinder som männen aldrig ställs 

inför (Blom, 1998). 

Ryan och Haslam (2005) förklarar i sin studie att kvinnor möter utmaningar som 

männen inte möter i försök att nå högre positioner. Detta uttrycks med att kvinnor 

möts av glastaket, det vill säga en osynlig barriär som hindrar ambitiösa kvinnor från 

att nå högre positioner, medan männen dras av „glass escalator‟, i mening av att de 

uppnår högre positioner utan motstånd. Ryan och Haslam (2005) menar att kvinnor 

som uppnår högre positioner riskerar att bli kritiserade, kontrollerade och riskerar att 

få negativ feedback jämfört med männen, trots att de besitter liknande ledarroller. De 

förklarar att den bakomliggande orsaken till det låga antalet kvinnor i ledarroller är 

att kvinnor möter osynliga hinder, diskriminering och dåligt rykte i osäkra positioner. 

Ryan och Haslam (2005) förklarar att företag som riskerar konkurs tenderar att utse 

kvinnor till ledare, då det är lättare att peka ut kvinnan som den skyldige om 

företaget faller. När ett företag faller under en kvinnas ledning kommer hon, och 

kvinnor att få ett rykte som dåliga ledare vilket ökar våra stereotypiska uppfattningar 

(Ryan & Haslam, 2005). 

Powell (2011) förklarar att det finns flera anledningar till varför kvinnor inte uppnår 

höga ledarpositioner, en av anledningarna är fördomar som är riktade mot kvinnliga 

ledare som menar att de är mindre effektiva och önskvärda som ledare. Stereotyper 

om kön och ledarskap blir en komplikation för kvinnor som vill klättra sig upp till 

högre positioner. Om kvinnor visar kvinnliga egenskaper som överensstämmer med 

stereotypen misslyckas de med att möta kraven för egenskaper hos en ledare. Men 

om kvinnor istället visar framfötterna och kämpar för att möta kraven hos en ledare 



 

10 

 

misslyckas de med att uppfylla kraven i för kvinnlighet och riskerar att uppfattas som 

mindre kraftfulla och självsäkra (Powell, 2011. Ryan & Haslam, 2005).  

Andra anledningen Powell (2011) presenterar är att kvinnor och män kan skilja sig i 

beteenden där männen framkommer som mer önskvärd hos underordnade och i att 

erhålla gott resultat för organisationen. Vidare förklarar Powell (1990) att 

organisationer inte bör anta skillnaderna som har hävdats mellan kvinnor och män i 

ledarskap. Istället bör organisationer utse ledare utefter dess färdigheter, kompetens 

och prestationer och inte kön (Powell, 2011). På detta sätt kommer kvinnor i högre 

positioner bli mindre utsatta och de stereotypiska uppfattningarna kommer förlora 

makten. 

2.3.2 Egenskaper mellan män och kvinnor i ledarroller 

Alimo-Metcalfe (1995) menar att kvinnor och män har olika uppfattningar om vad en 

bra och effektiv ledare är och därför skiljer ledarskapet sig åt. Män och kvinnor anses 

ha olika uppfattningar vad det gäller val av stil i ledarskap och egenskaper hos 

ledare.  

När det gäller kommunikation och personliga egenskaper hos kvinnor i ledarroll 

hävdar Alimo-Metcalfe (1995) att kvinnor uppfattas som rättvisa, de har en personlig 

framhållning och roligare att arbeta med. Kvinnor uppfattas också som känsliga, 

omtänksamma, har ett medvetet inflytande över andra och kommunicerar med 

hänsyn till andras perspektiv och åsikter. Männen i ledarroller uppfattas som 

självsäkra talare, har större inflytelse på andra, har en avslappnad framförhållning i 

sociala miljöer, ömsesidig kommunikation och talar öppet till publik. 

När det gäller personlighetsegenskaper uppfattas kvinnor i ledarroller vara 

självsäkra, har god kännedom om hur de uppfattas som ledare, erkänner sårbarhet 

och är ärliga i sina värderingar (Alimo-Metcalfe, 1995). Män i ledarroller uppfattas 

ha etiska värderingar, öppna för idéer, intellektuella, självsäkra och har oftast 

organisatoriska visioner. 

När det gäller kvinnor och mäns sätt att leda uppfattas kvinnor som kreativa i att 

använda medarbetarnas egenskaper till deras och organisationens fördel. Kvinnor 

skapar grupper som stärks och utvecklas och förutser att alla har en god avsikt och 

vill utföra ett bra arbete (Alimo-Metcalfe,1995). Fortsättningsvis uppfattas kvinnor 

som tillgängliga, starka, hjälpande, har ett kärleksfullt koncept i organisationer och 

tänker igenom konflikter och dess konsekvenser. När det gäller männens arbetssätt 

uppfattas de vara drivna, tydliga i sitt syfte och språk, ger tydliga och strikta 

direktioner, är självständiga, framgångsrika och organiserade (Alimo-

Metcalfe,1995). 
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3 Metod 

3.1 Kvalitativ metod 

För att få större förståelse för hur respektive kön uppfattar ledarskap har vi använt 

oss av en kvalitativ undersökningsmetod. Syftet med den valda metoden var att få 

utförliga svar från undersökningsdeltagare som senare tolkades och analyserades i 

undersökningen. Bryman och Bell (2011:389–433) förklarar att kvalitativa 

undersökningar ger en detaljerad beskrivning av vad som har ägt rum i miljön som 

studerats. Kvalitativa undersökningar lägger vikt på kontextuell förståelse, där 

sociala beteenden, värderingar och det som är aktuellt tolkas och sätts ihop för en 

kontext enligt Bryman och Bell (2011:390–433). De beskriver hur olika mönster 

utvecklas och fokuserar på förändring och utveckling.  

I denna kvalitativa undersökning valde vi att fokusera på intervju som metod för 

insamling av data eftersom intervjuer är öppna, fria i formen och möjliggör en 

atmosfär av tankar och värderingar utan begränsningar. I kvalitativa intervjuer är det, 

enligt Bryman och Bell (2011:474), önskvärt att låta intervjun att röra sig i olika 

riktningar, det vill säga fria i formen, för att kunna ta reda på vad intervjupersonen 

anser är relevant och viktigt. Genom vår undersöknings intervjuer kunde 

intervjupersonerna dela med sig mer ingående om vilka uppfattningar de hade om 

ämnet som gav oss en förståelse för den sociala kontexten. Intervjuerna har 

möjliggjort fylliga och detaljerade svar från varje enskild individ för denna 

undersökning. 

3.2 Urval 

3.2.1 Pilotstudie 

Inför denna studie har vi utfört en pilotstudie för att undersöka om vår frågeställning 

och ämne var intressant för anställda inom säkerhets- och bevakningsbranschen. I 

pilotstudien deltog två ledare, en kvinna och en man, båda verksamma inom 

säkerhets- och bevakningsbranschen. Intervjuerna, som var ca 30–50 minuter långa, 

skedde över telefon, spelades in och transkriberades för vidare analys. 

I samband med pilotstudien fick vi i ett tidigt stadie kännedom om att det är svårt och 

tidskrävande att komma i kontakt med ledare inom säkerhets- och 

bevakningsbranschen, i och med att säkerheten inom företagen är hög och 

kontaktuppgifter till ledarna inte kunde lämnas ut. Ytterligare en svårighet var 

kontakten till kvinnor i ledarroller, eftersom kvinnor är en minoritet i branschen. 

Med detta i åtanke satte vi upp ett mål om att basera undersökningen på åtta 

respondenter i ledarroller, fyra kvinnor och fyra män, trots att vi hade önskat fler 

deltagare.  

Resultatet från pilotstudien resulterade i intressanta synvinklar och uppfattningar 

kring ledarskap. Utifrån pilotstudien och synpunkter från respondenterna kring 
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undersökningen har vi kunnat ta till åtgärder vad det gäller undersökningens 

teoretiska del samt intervjuguiden. Med hjälp av pilotstudien har vi kunnat formulera 

och utveckla intervjufrågorna till mer öppna och fria i formen, vilket i sin tur skapat 

utrymme för respondenterna att tala mer ingående kring varje fråga. Genom 

pilotstudien insåg vi även att det skulle vara relevant att ställa frågor om 

konflikthantering samt komplettera frågor kring män och kvinnor i ledarroller. 

Utifrån pilotstudiens resultat har vi kunnat skapa en uppfattning om ledarnas 

arbetssätt och ledarstil, vilket har påverkat vår val och begränsning av teoretiska 

referensramen inför denna undersökning. 

3.2.2 Val av företag 

Vid val av företag började vi med att undersöka verksamma företag inom säkerhets- 

och bevakningsbranschen och därefter valde vi att kontakta de tre största verksamma 

företagen i Sverige. För att kunna nå ut till företagen har vi tagit hjälp av våra egna 

kontakter som är verksamma inom branschen som kunde föra oss vidare till 

intresserade deltagare. Vi kontaktade företagen via mejl och telefon ett flertal gånger 

innan samtliga tillfrågade företag valde att medverka i undersökningen. 

3.2.3 Val av respondenter 

Inför valet av respondenter hade vi tre kriterier som vi utgick från. Första kriteriet var 

att basera undersökningen på personer som har, eller har haft erfarenhet av att leda. 

Dock hade vi inte något förutbestämt kriterium på hur många års erfarenhet 

deltagaren bör besitta, men erfarenhet var ett kriterium. Andra kriteriet var att 

personerna ska ha arbetat eller arbetar nära underordnade och vara underordnades 

närmsta ledare, det vill säga att ledaren har en daglig kommunikation till sina 

medarbetare. Vi har utgått från personer som arbetat eller arbetar ute på fält, det vill 

säga utanför huvudkontoret. Detta eftersom vi ansåg att ledarna i det stadiet besitter 

större kunskap och erfarenheter i att arbeta med många olika individer och 

personligheter. Anledningen till att vi sökte personer med erfarenheter av att leda var 

mestadels för att få ta del av deras uppfattningar, tankar och erfarenheter av 

ledarskap. Vi ansåg även att erfarna ledare har större förståelse för de egenskaper och 

förmågor som krävs vid arbete ute på arbetsplatserna samt hantering av oförutsedda 

situationer som kan uppkomma inom det riskfyllda arbetet inom säkerhets- och 

bevakningsbranschen. Ett tredje kriterium som vi strikt höll oss till var att 

könsfördelningen bland deltagarna skulle vara jämn, det vill säga lika många män 

som kvinnor i ledarroller. En jämn könsfördelning bland respondenterna ger bra 

grundlag för jämförelse och större perspektiv över hur de uppfattar ledarskapet. 

3.3 Semistrukturerade intervjuer 

För att få en ingående förståelse i anställdas/medverkandes tankar, värderingar och 

beteenden har undersökningen utgått från semistrukturerade intervjuer. Enligt 

Bryman och Bell (2011:215) får personerna som utför intervjun utrymme att ställa 

följdfrågor till respondenternas svar, för att få större förståelse om vad deltagarna 

anser är viktigt och relevant att fokusera på. 
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3.3.1   Intervjufrågor 

Intervjufrågorna för denna undersökning var bestämda i förväg, i en viss ordning och 

indelade i specifika teman. Frågorna inspirerades från vår tidigare pilotstudie, artiklar 

och tidigare uppsatser om ledarskap. Till största delen inspirerade frågorna från en 

artikel av Lärande bygd (2011), samt uppsatserna av Andersson och Svensson 

(2013), Al-Hasbani och Noura (2006) och Hach och Fröjd (2012). I samband med 

bokning av intervjuerna fick våra respondenter endast information om ämnet och 

syftet för undersökningen. Vid intervjuns början presenterades alla intervjufrågor och 

respondenterna fick möjligheten att välja om de vill titta igenom frågorna och 

upplägget innan intervjuns start. Anledningen till det var att ge respondenterna 

möjligheten att bekanta sig med intervjufrågorna och de olika ämnena som intervjun 

omfattar, för att våra respondenter ska känna sig bekväma med frågorna. En del av 

respondenterna valde att titta igenom frågorna innan intervjuns början, medan andra 

avböjde och ville gärna ta frågorna som de kommer utan att titta igenom dem. 

3.3.2 Upplägget av intervjufrågor 

Intervjufrågorna ställdes upp i en bestämd ordning för att möjliggöra en naturlig 

övergång från varje ämne samt för att vi skulle kunna få förståelse för helheten i 

ledarnas uppfattning av ledarskap. Inledningsvis ställdes frågor om deltagarnas 

bakgrund och arbetserfarenhet för att kunna få lära känna dem och få inblick i deras 

arbetserfarenhet. Vi valde att låta respondenterna fundera över olika begrepp som, 

styrning, ledning och förändring för att främja ett bredare tankesätt och minska 

risken för trångsynthet. Begreppen inspirerades utifrån en tidigare fördjupningskurs 

inom organisation och marknadsföring som ökade vår förståelse för vad styrning, 

ledning och förändring har för betydelse inom organisationer. Respondenterna fick 

relatera och koppla begreppen till ledarskap. 

I andra delen av intervjun gick vi djupare in på deltagarnas erfarenheter av olika 

ledare, vad de ansågs vara bra och dåligt ledarskap, hur de själva arbetar och vad som 

utmärker dem som ledare. Syftet var att deltagarna skulle fundera kring vilka 

ledarstilar och ledarpersonligheter de har fått ta del av under deras arbetsår inom 

säkerhets- och bevakningsbranschen. Konflikt och konflikthantering var också ett 

diskussionsområde, för att undersöka hur varje enskild deltagare går tillväga vid 

konflikter. Slutligen diskuterades könens roll i ledarskap, samt olika likheter och 

skillnader mellan en kvinna och en man i ledarroll. Frågorna om kvinnor och män i 

ledarroller ställdes för att urskilja eventuella arbetssätt och egenskaper hos kvinnor 

och män. Huvudfrågorna i intervjun var breda och öppna men som stöd användes 

följdfrågor för att få respondenterna att dela med sig av sina erfarenheter. Som 

tidigare nämnt, har vi genom pilotstudien kunnat utveckla och formulera om frågorna 

för en naturligare övergång och struktur. 

3.3.3 Genomförande 

Vi anser att vår undersökning nått upp till våra förväntningar. Vi hade dock önskat 

fler deltagare för undersökningen, men med tanke på tidsbristen och våra 

omständigheter, att vi inte befinner oss i närheten av undersökningsområdet, är vi 
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nöjda med våra åtta undersökningsdeltagare. Vi har genom våra intervjuer kunnat 

erhålla stor kunskap om branschen och respondenternas ledarskap och även kunnat 

samla in en riklig mängd data som vi behöver för att besvara vår frågeställning. 

3.3.3.1 Plats  

För att underlätta för samtliga undersöknings deltagare fick de själva välja plats för 

var intervjuerna skulle ske. Samtliga deltagare föredrog att intervjuas under arbetstid 

och på sina respektive arbetsplatser. Intervju miljön varierade beroende på 

deltagarens val av plats, några intervjuer utfördes i enskilt rum där endast vi, det vill 

säga undersöknings författarna och respondenten befann sig, medan andra utfördes i 

mer offentlig miljö, till exempel i restaurang, dock valdes en plats där intervjun 

kunde utföras utan störande moment. Intervjuernas längd varierande från deltagare 

till deltagare och varande mellan 25–60 minuter. 

3.3.3.2 Bearbetning av material  

För att underlätta bearbetningen och tillgången av vår insamlade data, har vi spelat in 

intervjuerna med våra mobiler med respondenternas samtycke. Det var en respondent 

som inte gav sitt samtycke för inspelning av hennes intervju, därför valde vi istället 

att skriva ner hennes svar ord för ord på samtliga intervjufrågor under intervjuns 

gång. Vi har i efterhand transkriberat samtliga inspelade intervjuer, för att lättare 

kunna återblicka på materialet. För att säkerställa att ingen får tag på materialet som 

vi erhållit genom intervjuerna och för att göra vårt bästa för att bevara 

respondenternas anonymitet, har vi varit noga med att endast vi undersökare som har 

tillgång till materialet. Efter avklarad uppsats kommer allt undersökningsmaterial 

som kan avslöja respondenternas anonymitet att raderas. 

3.4 Undersökningens trovärdighet 

3.4.1 Validitet 

Validitet handlar om huruvida man har observerat, identifierat eller mätt det man 

avser att mäta förklarar Bryman och Bell (2011:63). Den interna validiteten handlar 

enligt LeCompte och Goetz (1982) om hur god överenskommelsen mellan 

undersökningens teoretiska idéer och forskarens observationer är. I vår undersökning 

har intervjufrågorna blivit formade på ett specifikt sätt för att få det 

undersökningsresultat vi avser att undersöka. Våra intervjuer och intervjufrågor har 

formats för att vi ska kunna se likheter, skillnader och samband mellan teoretiska 

idéer och vår egen undersökning. Något som ökar den externa validiteten i 

undersökningen är att undersökningen är baserad på respondenter från de tre största 

verksamma företagen i Sverige, dock är det ett fåtal respondenter och därför kan inte 

det generaliseras över hela branschen. Utifrån vårt urval av företag och val av den 

jämna könsfördelningen kan undersökningen eventuellt spegla en liten del av 

verksamma ledare inom branschen. Men ett enstaka fall kan inte vara representativa 

för resterande fall (Bryman och Bell, 2011:87). 
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3.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar enligt Bryman och Bell (2011:170) om följdriktigheten, 

överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått. Extern reliabilitet är enligt 

LeCompte och Goetz (1982) något som står för i vilken utsträckning undersökningen 

kan upprepas, det vill säga replikeras. Detta är något som är svårt att uppfylla i 

kvalitativa undersökningar då det omöjligt går att frysa den sociala miljö som har 

observerats. Den interna reliabiliteten avgör hur väl medlemmarna i ett forskarlag 

kommer överens om hur de ska tolka forskningsresultatet (Bryman och Bell, 

2011:401). Genom de inspelade intervjuerna har vi tillgång till insamlat data och 

minskar därför risken för osäkerhet och misstolkning. Respondenterna har haft 

samma förutsättningar inför intervjuerna, de har blivit intervjuade enskilt, fått svara 

på samma frågor och intervjuerna har skett på respektive respondents arbetsplats. 

Därmed tror att vid en ny undersökning under samma förutsättningar skulle kunna 

erhålla liknande resultat. 

3.4.3 Etik 

När man inom företagsekonomi ska studera individer behöver man ta hänsyn till 

olika etiska regler. Bryman och Bell (2011:136–139) hävdar att det är fördelaktigt att 

behandla frågor som berör hur man ska behandla de individer som studeras och vara 

uppmärksam på aktiviteter som sker i samband med att man studerar andra individer. 

Några av de etiska reglerna förklaras som bland annat, frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet för personer som studeras. I denna undersökning har 

vi tagit hänsyn till de etiska reglerna och följt dem. Vi har, enligt informationskravet, 

informerat respondenterna om undersökningens syfte och innan intervjun erbjudit 

respondenterna titta igenom frågorna och vilka moment som ingår. Vi har även 

förklarat att de när som helst kan välja att avböja frågorna eller inte svara om det 

känns obehagligt eller jobbigt att besvara, vilket är viktigt enligt samtyckeskravet. Vi 

har även följt konfidentialitets och anonymitetskravet där vi utifrån 

undersökningsdeltagarnas önskan låtit dem vara anonyma. Personuppgifter, 

kontaktuppgifter och exempel som vi har erhållit av respondenterna som kan avslöja 

dess anonymitet har strukits bort ur undersökningen. Vi har enligt etikens 

nyttjandekrav förklarat för respondenterna att uppgifterna som samlas in kommer 

endast användas för forskningens ändamål. Slutligen har vi enligt etikens sista regel 

om falska förespeglingar inte förmedlat felaktig eller vilseledande information om 

undersökningen. Därmed anser vi att denna undersökning har följt etikens alla regler 

för företagsekonomiska forskningar. 

 

 

 

 



 

16 

 

4 Empiri 

I undersökningens empiriska del kommer vi börja med att presentera våra 

undersökningsdeltagare i en tabell genom att kort beskriva vilken ledarposition de 

besitter, hur länge de har tjänstgjort i en ledarroll och om de har deltagit i 

ledarskapsutbildning/kurser. Våra deltagare består av fyra kvinnor och fyra män och 

med tanke på att samtliga deltagare i undersökningen är anonyma har vi valt att 

benämna dem med bokstäverna “K”, för kvinna eller “M”, för man. Vi kommer att 

använda oss av siffrorna ett till fyra bredvid varje bokstav för att benämna vilken 

respondent det är. Till exempel står K1 för kvinnlig respondent ett, M1 står för 

manlig respondent ett och så vidare. Efter presentationen av undersökningsdeltagarna 

presenteras vår insamlade data, där vi först presenterar undersökningens första 

fokusområde, ledarskap i helhet. Efter det kommer vi gå in på undersökningens 

andra fokusområde, kvinnor och män i ledarroller. De flesta frågorna kommer att 

presenteras i en löpande text med rubriker, enstaka frågor kommer att redovisas i 

tabeller, för att ni ska få en översiktlig och tydligare förståelse för respondenternas 

åsikter. För att tydliggöra vad våra respondenter lägger vikt på i sitt ledarskap 

kommer viktiga nyckelord att markeras med fet stil i texten. 

4.1 Presentation av Säkerhets- och bevakningsbranschen 

Idag är cirka 290 företag verksamma inom säkerhets- och bevakningsbranschen i 

Sverige med syfte att bland annat förebygga, larma och ingripa vid brott och brand 

genom att utföra ronder med tillsynskontroller samt skapa ordning i samhället (BYA, 

2016). Säkerhets- och bevakningsbranschen är en bransch som enligt lag (1974: 

191), 1 § ”Yrkesmässigt åtar sig för någon annans räkning att bevaka fastigheter, 

anläggningar, verksamheter, offentliga tillställningar, enskilda individer och sedlar, 

mynt eller annan egendom i samband med transport” (Sveriges Riksdag, 2018). 

Säkerhets- och bevakningsföretagen har auktorisation, det vill säga tillåtelse av 

länsstyrelsen för att bedriva sådan verksamhet och företagen kontrolleras minst 

vartannat år för att säkerställa att verksamheten bedrivs på riktigt sätt, och att det inte 

har en olämplig inriktning (Länsstyrelsen, 2018). All säkerhets- och 

bevakningspersonal måste vara utbildade av utbildningsföretag och vara godkända 

vid prövning avseende laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet för sådan 

verksamhet enligt Lag (2006:517) (Sveriges Riksdag, 2018) 

4.1.1 Gruppledare och arbetsledare 

Våra undersökningsdeltagare har två olika ledarpositioner, gruppledare och 

arbetsledare. Utifrån vårt insamlade material har vi kunnat få en uppfattning av vad 

gruppledare respektive arbetsledare gör och vad de har för arbetsuppgifter. 

En gruppledare har i huvuduppgift att dela och fördela arbetet mellan 

gruppmedlemmarna på ett sätt som främjar god arbetsmiljö. En gruppledare ska vara 

till stöd till de som arbetar och ser till att arbetet funkar för kollegorna, cheferna och 
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kunderna. De ska vara till drivkraft och motivera gruppen genom föredömligt 

uppträdande. De måste därför ha förmågan att kunna anpassa sitt ledarskap efter 

gruppmedlemmar och behov. 

En arbetsledare finns på plats dygnet runt och arbetar med det mesta som har med 

verksamheten och kontorsarbete att göra. Arbetsledarna är ansvariga för de anställda 

som jobbar stationärt, inom skyddet, inom rond, ryck, värdehantering, parkering och 

skapar ordning. De är ansvariga för akuta vakanser, personalfrågor och personalvård. 

4.2 Presentation av undersökningsdeltagare 

Tabell 2. Tabellen presenterar våra undersökningsdeltagare som består av fyra män 

och fyra kvinnor, med bokstaven “M” för man och “K” för kvinna i följd av siffrorna 

ett till fyra. Tabellen redogör för vilken tjänst deltagarna besitter (gruppledare eller 

arbetsledare), hur lång erfarenhet de har av ledande roll inom säkerhets- och 

bevakningsbranschen, hur stora arbetsgrupper de leder och om de har deltagit i någon 

ledarskapsutbildning. 

Tabell 2  

 

Respondent 

  

Tjänst 

  

Antal år i 

ledartjänst 

 

Storlek på 

arbetsgrupp 

  

Ledarskapsutbildning 

  

M 1 

  

Gruppledare 

  

0–2 år 

  

0–50 personer  

Ledarskapsutbildningar samt 

uppföljningar som fokuserats 

på personalfrågor, 

kundbemötande, företagets 

värderingar och 

beslutsfattning. 

  

M 2 

  

Arbetsledare 

  

2–4 år 

  

150–200 

personer  

Ledarskapsutbildning som 

handlat om företagets 

värdegrund och hur företaget 

ser på ledarskap. 

  

M 3 

  

Gruppledare 

  

4–6 år 

  

50–100 

personer 

Ledarskapsutbildning som 

handlat om ledarskap i 

helhet och konflikthantering 

  

M 4 

  

Arbetsledare 

  

4–6 år 

  

100–150 

personer 

Ledarskapsutbildning som 

handlat om arbetsmiljö, etik 

och hur företaget anser att en 

bra ledare ska leda, agera 

och fungera. 

  

K 1 

  

Gruppledare 

 

1–2 år  

  

0–50 personer 

Ledarskapsutbildning som 

återspeglat företagets grund 

för hur verksamheten ska 
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fungera, passion, respekt och 

laganda. 

  

K 2 

  

Gruppledare 

  

6–8 år 

  

0–50 personer  

Ledarskapskurser, som 

handlat om 

konflikthantering, vad en bra 

ledare är och vad som är 

viktigt med teamwork. 

  

K 3 

  

Gruppledare 

  

6–8 år 

  

0–50 personer  

Ledarskapsutbildning som 

handlat om olika 

ledarskapsstil, grupp 

identifiering, kultur och 

värderingar.  

  

K 4 

  

Arbetsledare 

  

0–2 år 

  

250–300 

personer  

Har ej genomgått 

ledarskapsutbildning. 

 

4.3 Ledaregenskaper 

I syfte med att få en helhetsbild över vilka egenskaper våra respondenter anser att en 

ledare bör besitta ställde vi frågor om vilka egenskaper respondenterna önskar se hos 

sin ideala ledare (1) sedan frågade vi om deras uppfattning av deras egna 

ledaregenskaper, det vill säga vilka ledaregenskaper anser sig ha i sitt ledarskap (2) 

och slutligen frågade vi hur de tror att de själva uppfattas som ledare av sin 

arbetsgrupp (3). Resultatet av dessa tre frågor kommer att redovisas i en tabell. Där 

männens och kvinnornas svar sammanställs och presenteras under respektive köns 

kolumn. Samtliga egenskaper som står i kolumnen är ord som är citerade från 

respondenterna 

Tabell 3 - Intervjupersonernas ledaregenskaper 

Tema Manliga respondenter Kvinnliga respondenter 

Ledaregenskaper hos den 

ideala ledaren (1) 

Ödmjuk, tålmodig, pedagogisk, social, 

drivande, synbar, ledande och lyhörd. 

Lyhörd, ledande, 

respektfull, motiverande, 

drivande, ärlig, positiv och 

kommunikativ. 

Egna ledaregenskaper (2) Ledande, rättvis, lyhörd, hård vid 

behov, omtänksamma, optimistiska, 

närvarande, noggranna, genuina, 

engagerade, uppmärksamma, 

hjälpsamma, respektfulla, positiva och 

ödmjuka. 

Lyhörd, hjälpsam, 

drivande, observanta, 

rättvisa, strukturerade, 

lugna och bestämda. 
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Hur de tror att de uppfattas 

som ledare (3) 

Kompetent, positiv, öppen, genuin och 

trevliga. 

Lyhörda, öppna, 

tillgängliga, positiva, 

omtänksamma, bestämda, 

rättvisa, hårda vid behov 

och ärliga 

 

4.4 Ledarskap inom arbetsgruppen - lyssna och engagera 

Efter att vi fått en helhetsbild av våra deltagares ledaregenskaper, valde vi att 

diskutera hur ledarna utövar sitt ledarskap i olika arbetssituationer. För att få en 

förståelse för detta valde vi att diskutera hur ledarna får sina medarbetare att lyssna 

och hur ledarna engagerar sina medarbetare till arbetsuppgifterna som skall utföras. 

Avsikten med dessa frågor var att få ledarna att dela med sig av sitt arbetssätt för hur 

de utövar ledarskap i olika arbetssituationer, men också för att få en förståelse för 

vilka ledarstilar som kan tillämpas vid olika arbetsförhållanden där medarbetarna 

kanske inte är tillräckligt engagerade i arbetsuppgifterna. 

4.4.1 Få medarbetare att lyssna 

Manliga respondenter 

De manliga respondenterna hade liknande arbetssätt för att få sina medarbetare att 

lyssna på dem. Samtliga män anser att de anpassar sitt ledarskap efter individerna, 

de menar att alla människor är olika och behöver bemötas på olika sätt. M4 förklarar 

att med vissa medarbetare behöver ledaren vara hård och med andra kan ledaren 

behöva tala långsamt. M1 uttrycker att ju bättre en ledare är på att anpassa sitt 

arbetssätt och ledarstil efter sina medarbetare och arbetsuppgifter, desto lättare är det 

för ledaren att nå ut till fler gruppmedlemmar. Annan synvinkel som nämnt är att det 

gäller att ha ömsesidig respekt. M2 menar att om man vill att medarbetarna ska 

lyssna på ledaren gäller det att man som ledare även ska lyssna på sina medarbetare. 

Kvinnliga respondenter 

Våra kvinnliga respondenter har olika arbetssätt för att få sina medarbetare att lyssna 

på dem. De arbetssätten som är gemensamt för majoriteten av kvinnorna är att tala 

till sina medarbetare och försöka att skapa en god och trevlig relation. K3 menar att 

man inte ska peka med hela handen, utan att visa att man är på samma nivå, även 

om de innehar olika positioner. Respondent K2 är inne på att det handlar om att ta 

och ge och att det är fördelaktigt att som ledare försöka att skapa en teamkänsla där 

alla respekterar varandra. 

Likheter och skillnader mellan manliga och kvinnliga respondenter 

Likheterna för män och kvinnor i hur de får medarbetarna att lyssna är att ledaren ska 

respektera sina medarbetare. Skillnaderna mellan de manliga och kvinnliga 

deltagarna är att männen lyssnar och anpassar sitt ledarskap och kvinnorna talar, 

visar att de är på samma nivå och de försöker skapa relation och teamkänsla i 

arbetsgruppen. 
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Tabell 4 – Sammanställning av ”lyssna” 

Teman Beskrivning Citat från respondenter  

Framföra 

information 

 

- Anpassningsbart 

ledarskap 

- Kommunikation 

- Tala långsamt 

- Rak på sak 

 

“Återigen så består gruppen av olika 

individer, det gäller att hitta och framföra 

informationen på ett sätt som mottagaren kan 

ta emot … vi måste vara anpassningsbara för 

att nå ut till så många som möjlig. För det är 

olika individer allihopa. Vi har i uppgift att 

anpassa oss” - M1 

 

”Med någon person måste man tala långsamt, 

med en annan person kan man kanske vara 

rak på sak… man får känna av… Man måste 

vara vänlig, ödmjuk, inte nedvärdera och om 

så krävs bestämd.” – M4 

Skapa 

relation 

- Teamkänsla 

- Respekt  

- Bemötande 

“Jag tror att det är ömsesidig respekt. Jag 

respekterar dom, dom respekterar mig och de 

vet att vi har en hierarki och de vet vem som 

bestämmer.. Jag tror ömsesidig respekt, för 

behandlar du andra som du själv vill bli 

behandlad så kommer de lyssna.” - M2 

 

“Jag tror att det är mycket ge och ta. Att vi är 

ett team… sjunker vi, så sjunker vi 

tillsammans… och att man respekterar, jag 

respekterar dem och det gör att jag får respekt 

tillbaka av dem.”- K2 

Tabell 4. I tabellen presenteras en sammanfattning av männens och kvinnornas svar 

på fråga ett. Vi har sammanställt åsikter och synpunkter som är gemensamma för 

båda könen till fetmarkerade teman samt tagit med de uttryckta orden som har 

uppkommit kring respektive tema. Teman för frågan och de uttryckta orden stärks 

med citat från respondenter. 

4.4.2 Engagera medarbetarna 

Manliga respondenter 

När vi diskuterade frågan om hur ledarna engagerade sina medarbetare till att utföra 

arbetsuppgifterna, resulterade det i att majoriteten av männen hävdar att de engagerar 

sina medarbetare genom att visa sitt egna engagemang och deltagande. M1 

förklarar att en ledare kan skapa större tillit till arbetsgruppen genom att visa sin 

delaktighet i arbetsuppgifterna trots att de är ledare. M4 förklarar att det går att skapa 

större engagemang genom att ge feedback till medarbetarna. Respondent M2 

förklarar att det är viktigt att man lyssnar på sina medarbetare och att man visar tillit 

till dem. Respondent M1 motiverar sin personal genom att hjälpa och vägleda dem 

med arbetsuppgifterna, vilket han anser ökar engagemanget och det får även 

medarbetarna att trivas på jobbet. Respondent M3 ger en annan synvinkel som de 

andra manliga deltagarna inte framhäver, vilket är att skapa gruppkänsla bland 

arbetsgruppen. 
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Kvinnliga respondenter 

Vad det gäller hur våra kvinnliga deltagare engagerar sina medarbetare till att utföra 

arbetsuppgifterna fick vi skilda arbetssätt och taktik. Respondent K1 förklarar att hon 

skapar engagemang genom att få sina medarbetare att känna sig involverade och 

delaktiga i arbetet. Hon försöker även få sin personal att sitta tillsammans när de har 

raster eller likande för att skapa gemenskap. K2 gav oss en annan synvinkel, hon 

förklarar att det gäller att se alla medarbetare för sig och försöka uppmärksamma 

vad den enskilde individen är bra på. På detta sätt kan hon hjälpa sin personal att 

utvecklas och samtidigt skapa ett större engagemang bland dem. Respondent K4 

delade med sig av en annan synvinkel, hon förklarar att en vanlig anledning till att 

personal inte är engagerade på jobbet ofta beror på att de inte mår bra eller trivs, om 

känner hon av detta försöker hon samtala med personen och hitta lösningar till 

situationen. 

Likheter och skillnader mellan manliga och kvinnliga respondenter 

När det kommer till hur våra manliga och kvinnliga deltagare engagerar sina 

medarbetare till arbetsuppgifterna visar resultatet att det råder några likheter mellan 

könen. För att engagera medarbetarna visar männen sitt egna engagemang och 

deltagande, medan kvinnorna försöker få sina medarbetare att känna sig involverade 

och delaktiga. Männen förklarar att de försöker skapa gruppkänsla och kvinnorna 

förklarar att de försöker skapa gemenskap, vilket vi anser är ganska lika egenskaper.  

Skillnaderna mellan männen och kvinnorna är att männen lyssnar och ger feedback, 

de försöker motivera och skapa trivsel på jobbet. De kvinnliga respondenterna 

försöker se och uppmärksamma varje individ för sig och de vill hjälpa sin personal 

att utvecklas. 

Tabell 5 – Sammanställning av ”engagera” 

Teman Beskrivning Citat från respondenter  

Gemenskap - Gruppkänsla 

- Tillit  

- Trivas  

 

”Det är att se till att folk känner sig att vi är en grupp, det 

är jätteviktigt att folk ställer upp för varandra, att jag 

ställer upp för dem, att dem verkligen ser att jag jobbar 

för att dem ska må bra. Och så tvärtom, dem ska hjälpa 

mig med att dem ska utföra sitt jobb på rätt sätt” – M3 

”Oftast har de ett mål och då kan man hjälpa dem att nå 

målet, vägleda dem, skapa tillit” – M1 

”Många engagerar oftast inte sig för att dem är trötta på 

jobbet, något går inte som det ska. Mår du bra på jobbet 

och du trivs på jobbet, då gör du ditt jobb. Då engagerar 

du dig, tycker jag. Då försöker jag se vart ligger 

problemet” – K4 

Utveckling  

 

 

- Uppmärksamma 

- Feedback 

- Lyssna  

- Motivera 

”Det är att man försöker se individen se vad dom är bra 

på, är dom bra på att vara handledare ska dom utvecklas 

mer på att vara handledare. Eller bra på röntgen, ja då 

kanske du kan hjälpa till att kollegorna får lite bättre 

utbildning i röntgen. Så man måste få folk att känna sig 

att dem kommer till nytta, att dem känner nig nyttiga och 
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- Deltagande 

- Engagemang 

 

utnyttja sina kunskaper. Som sagt att man ser individen.” 

– K2 

”Man försöker peppa dem lite, ge lite feedback ”det här 

gör du jättebra, men du får skärpa till dig på det här”- K4 

”För att få alla att vara med och delta så måste man 

lyssna på dem” – M2 

 ”Vad vill de göra, vad vill de hålla på med? Vad är deras 

syn på jobbet? Man motivera genom att bland annat 

hjälpa varandra.”– M1 

”Ja det är nog genom att känna sig delaktiga, positiv 

feedback när dem gjort något bra”- M4 

”Det är som en cirkulation, fungerar allt. Är jag insatt 

och engagerad så är dem det och då flyter allt på”- M3 

 

Tabell 5. Denna tabell är en sammanfattning av samtliga respondenters åsikter kring 

hur de arbetar för att engagera sina medarbetare i arbetet. Vi har sammanställt åsikter 

och synpunkter som är gemensamma för båda könen till fetmarkerade teman samt 

tagit med de uttryckta orden som har uppkommit kring respektive tema. Teman för 

frågan och de uttryckta orden stärks med citat från respondenter. 

4.5 Män och kvinnor i ledarroller 

4.6 Är ledarskap jämställt? 

Nu kommer vi in på undersökningens andra fokusområde, som handlar om män och 

kvinnor i ledarroller. Som vi tidigare nämnt i uppsatsen domineras säkerhets- och 

bevakningsbranschen av det manliga könet. Vi valde därför att fråga deltagarna om 

de anser att ledarskap i helhet är jämställt mellan könen (1) och till följd av detta 

frågade vi om hur könsfördelningen mellan män och kvinnor i ledarroller såg ut på 

respektive respondents arbetsplats (2), till följd av fråga två frågade vi 

respondenterna vad de tror anledningen kan vara till att könsfördelningen ser ut som 

det gör på deras arbetsplatser (3). Syftet med frågorna var att få en tydlig uppfattning 

över hur respondenterna ser på könsfördelningen mellan ledare i helhet och hur de 

tycker att könsfördelningen ser ut på deras arbetsplats. 

Tabell 6. Tabellen presenterar samtliga manliga och kvinnlig undersöknings 

deltagarnas svar på frågorna. 

Ställda frågan Manliga respondenter Kvinnliga respondenter 

Är ledarskap i helhet jämställt 

mellan könen? 

  

Ja: 2 

Nej: 2 

Ja: 0 

Nej: 4 
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Är det en jämn könsfördelning 

mellan män och kvinnor i 

ledarroller på din arbetsplats? 

Ja: 0 

Nej: 4 

Ja: 3 

Nej: 1 

  

 

Tabell 6 visar att två av fyra män anser att ledarskap i helhet är jämställt mellan män 

och kvinnor i ledarroller, men när det kommer till könsfördelningen på respektive 

manlig respondents arbetsplats hävdar fyra av fyra män att könsfördelningen inte är 

jämställt. De menar att könsfördelningen i ledarroller överlag är jämt, men inte på 

deras arbetsplats. Samtliga kvinnliga respondenter anser att könsfördelningen mellan 

män och kvinnor i helhet inte är jämställt, dock anser tre av fyra kvinnliga deltagare 

att könsfördelningen på deras arbetsplats är jämn. De menar att könsfördelningen i 

ledarroller överlag inte är jämnt, men att könsfördelningen på deras arbetsplatser är 

ganska jämnt fördelat mellan män och kvinnor. 

4.6.1 Bakomliggande orsakerna till den nuvarande könsfördelningen på 

arbetsplatserna 

Manliga respondenter 

Männens resonemang till vad de bakomliggande anledningarna kan vara till att det är 

färre kvinnor i ledarroller jämfört med män är olika. Respondent M2 och M3 anser 

att kvinnor kanske inte vågar ta det steget och inte visar framfötterna.  De förklarar 

att kvinnor kan vara rädda inför en ledande position inom denna bransch, eftersom 

det kräver att ledaren är bestämd och drivande. “För att den här tjejen måste ha 

skinn på näsan, hon måste vara bestämd, hon ska kunna styra och ställa och kunna 

säga till vem som helst. Det gäller att vara bestämd och det är svårt att hitta.” – M3. 

M2 förklarar att männen vågar mer eftersom de vet att de inte behöver stå ut med 

negativa kommentarer. Männen förklarar att vissa grupper kan upplevas som 

utmanande för en kvinna att leda och att det finns medarbetare som har det svårt att 

acceptera en kvinna i en ledande roll. Vi fick även andra synvinklar på denna fråga, 

M1 och M4 menar att män och kvinnor prioriterar olika eller att kvinnor kanske 

inte tilltalas av detta yrke “Bara spontant så, yrket kanske inte tilltalar kvinnor.” – 

M4. 

Kvinnliga respondenter 

De kvinnliga respondenterna anger olika anledningar till varför fler män ofta sitter i 

ledarroller. K2 förklarar att det är fler män i ledarroller, för att det alltid har sett ut 

så. K3 förklarar att män har lite mer drivkraft än kvinnor. Hon menar att männen 

har självkänsla och självförtroende för att leda, nästan så att det blir en 

självklarhet att de kan och ska leda. Men detta blir ingen självklarhet för kvinnorna 

“Män har mer “go” än kvinnor. Om man tänker att man är född för det så har man 

självkänslan och självförtroendet … Din kompetens är din kompetens. Du behöver 

inte härma någon annan för att bli duktig på det du gör.”. K4 tror att den 

bakomliggande orsaken är att väktaryrket överlag är mansdominerat och att kvinnor 

kan ha svårt att se sig själva som ledare inom branschen. Hon förklarar att det finns 
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kvinnor som kan tänka sig arbeta som en ledare, men att de inte har självförtroendet 

och inte vågar söka tjänsten.   

Jag såg aldrig mig själv som arbetsledare. Jag vet inte hur jag ska 

förklara. Jag tror att många vågar inte söka. Trots att de vill söka 

högre tjänster så vågar de inte. För de tänker att – ja de kommer 

aldrig välja mig ändå, speciellt när man ser att det är tio 

arbetsledare och jag är enda kvinnan. – K4 

Likheter och skillnader mellan manliga och kvinnliga respondenter 

Likheterna är att både männen och kvinnorna anser att det finns färre kvinnor än män 

i ledande positioner för att kvinnor inte vågar, kan vara rädda och ha svårt att se sig 

själva som en ledare inom denna bransch. Både könen anser att en ledare behöver 

drivkraft.  

Skillnaderna mellan männen och kvinnorna är att männen anser att en ledare behöver 

vara bestämd, männen förklarar att en annan orsak är att det kan vara utmanande för 

en kvinna att leda, för att hon inte är lika accepterad som ledare jämfört med en man. 

Männen anser också att män och kvinnor prioriterar olika och att kvinnor inte tilltalas 

av yrken inom säkerhets- och bevakningsbranschen. De kvinnliga deltagarna menar 

att de bakomliggande orsakerna till att det är fler män än kvinnor i ledande positioner 

kan bero på att det alltid har sett ut så, att männen har mer drivkraft, självförtroende 

och självkänsla än kvinnorna. 

4.6.2 För- och nackdelar med män och kvinnor i ledarroller 

Manliga respondenter 

Till nästa fråga som handlar om det finns för- och nackdelar i respektive köns 

ledarskap fick vi varierande åsikter. Som tidigare nämnt tycker inte ledarna att ska 

fokusera på könet, utan de menar att det är en fördel för organisationen att fokusera 

på personligheten och kompetensen. M1 förklarar att det är en fördel om man har 

både män och kvinnor i ledarroller, för det blir lättare att nå ut till den större gruppen 

“Fördelen är ju att man har lättare att komma ut till den större gruppen om man har 

båda ledarna. Det ska vara en blandning.” M4 förklarar att en fördel med kvinna i 

ledande roll är att hon lättare får igenom sin vilja och hon har svårare att få ett nej. 

När det kommer till fördelen att vara en man fick vi en annan synvinkel där betoning 

lades på att männen har lättare att leda arbetsgrupper. Respondent M2 förklarar att 

män i ledarroll inte behöver bevisa lika mycket för sin arbetsgrupp, medan kvinnor 

behöver göra det. Detta gör att männen redan från början blir tagna på allvar 

“Manliga så är det lättare att få med sig gruppen från början, för en man behöver inte 

bevisa lika mycket… En kvinna behöver bevisa mycket mer, för att bli tagen på fullt 

allvar. Och det är det som tär på en.” förklarar M2. 

När det kommer till nackdelar med män och kvinnor i ledarroller fick vi olika 

förklaringar. Två av fyra manliga deltagare anser att kvinnor kan bli orättvist 

bemötta, vilket de tycker är fel. M2 och M4 förklarar att säkerhets- och 

bevakningsbranschen är mansdominerat och det finns risk att kvinnor som är en 
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minoritet inom branschen inte blir tagna på allvar “Det jag skulle vara rädd för, för 

att det just nu är mansdominerad bransch, att hon inte tas på allvar.” – M4. 

Kvinnliga respondenter 

När vi frågade kvinnorna om de kan finna för- och nackdelar med män och kvinnor i 

ledarroller, vilket är vår andra fråga kan de några relatera till tidigare situationer som 

de varit med om, medan andra var tveksamma till denna fråga. Respondent K2 menar 

att det inte finns för- och nackdelar med kvinnor och män utan det beror på 

personligheten hos varje individ. 

Nej faktiskt inte, jag har träffat på både och kan inte … Nej, nej 

inte i mina. Jag har haft lyhörda och mjukare män och så har jag 

jobbat med kvinnor som är 10 gånger man. Så det beror helt enkelt 

på hur man är som person. – K2.  

Fördelarna med män och kvinnor i ledarroller är enligt respondent K3 att männen har 

en tendens att inte älta på saker och ting. K4 förklarar att män tas på mer allvar, då 

de är accepterade i rollen som ledare och kan upplevas som militäriska, vilket 

medför fördelar som att medarbetare lyssnar till dem. Fördel med kvinna i ledarroll 

är att de är mjukare i sin ton, vilket framställer kvinnor som mer förestående. 

Jag tror att det är positivt med att vara man ... ja, jag kan tycka att 

de lyssnas lite mer på för att de är rakare i sin ton. Nu tycker jag att 

jag är ganska rak i min ton, jag är ärlig men jag låter lite mjukare i 

rösten. Men män är lite mer militäriska och det lyssnas mer på dem 

då. Det negativa för deras del kan nog vara det också att det blir 

lite, för hårt istället. – K4  

Nackdelar med kvinnor är att de ofta ältar över saker och ting under en längre tid 

“Jag gillar männens stil, nu kom jag på det. De går inte och ältar på saker och ting. 

Dom gör inte det. Och det behöver vi kvinnor lära oss.”. K4 anser att nackdel med en 

kvinna i ledarroll är att många sällan lyssnar på henne. Hon förklarar även att 

nyanställda upplever ofta att det konstigt att bli ledda av en kvinna, vilket gör att hon 

behöver kämpa mer för att få dem att lyssna.  

 ... När det kommer in nytt blod så är det väldigt ofta jaha? Det är 

en kvinna, henne kan vi sätta oss på. Lite. Och så märker de att de 

får lite motstånd och då känner de - uh det är en kvinna som säger 

ifrån, oj! – K4.  

Likheter och skillnader mellan manliga och kvinnliga respondenter 

Likheterna mellan männens och kvinnornas åsikter om för- och nackdelar med män 

och kvinnor i ledarroller är att både könen anser att man bör fokusera på 

personligheten och kompetensen hos den enskilde individen och inte på könet. Både 

män och kvinnor är eniga om att det lyssnas mindre på kvinnor i ledande position, att 

kvinnor inte tas på allvar och att kvinnor blir orättvist bemötta. 
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Skillnaderna mellan könen är att männen anser att kvinnor har lättare att få sin vilja 

igenom, det är lättare för män att leda grupper eftersom män inte behöver bevisa lika 

mycket. Våra kvinnliga deltagare förklarar att kvinnor har en tendens att älta, de 

behöver kämpa mer och de förklarar att män är mer accepterade i rollen som en 

ledare. Kvinnorna anser att de är mjukare i sin ton och att de är mer förstående än 

männen. 

4.6.3 Bemötanden av kvinnor och män i ledarroller 

Manliga respondenter 

Två av våra fyra manliga respondenter hade svårt att besvara den tredje frågan som 

handlar om bemötandet skiljer sig mellan män och kvinnor. De menar att det inte 

borde spela någon roll, men att de är osäkra på hur det ser ut i praktiken. Å andra 

sidan anser de två andra manliga deltagarna att det råder skillnad i hur de olika könen 

bemöts, dock hade de olika förklaringar. Respondent M4 förklarar att män och 

kvinnor kan ha olika effekter när de arbetar ute på fält, där kvinnan har ett 

avslappnande och männen kan ha en mer “upptriggande” effekt, som i sig kan 

påverka hur de bemöts av andra “Kanske, kanske. Mycket möjligt. Ute på fältet så 

kan ju en kvinnlig ledare ha en avslappnande effekt, medan en manlig ledare kan ha 

mer upptriggande effekt.” – M4. Respondent M2 anser att kvinnor och män blir 

bemötta på olika sätt på grund av fördomar gentemot kvinnor i ledande positioner. 

Om vi säger att en manlig och kvinnlig arbetsledare kommer in på 

samma ställe, så tror jag att de naturligt kommer vända sig till 

mannen även om jag kanske inte har lika stor kompetens som min 

kvinnliga ledare. Dom antar att kvinnan inte kan lika mycket och 

det är rätt konstigt för man bildar upp en uppfattning innan det 

händer något, vilket oftast är helt fel. – M2. 

Kvinnliga respondenter 

När vi kommer till den tredje frågan som handlar om hur de anser att män och 

kvinnor blir bemötta tycker tre av fyra kvinnor att kvinnor blir bemötta på 

annorlunda sätt än en man i ledarroll blir. K4 och K1 har upplevt både positiva och 

negativa bemötanden. K4 förklarar att hon upplever ett negativt bemötande när hon 

tillsammans sitter med sin manliga kollega på kontoret och att deras medarbetare 

alltid vänder sig till hennes manliga kollega. 

Inte alltid, men några gånger märker man att folk vill inte prata 

med en. Jag märker när folk kommer in och ska prata med oss så 

tittar de på min manliga kollega istället för att titta på mig, trots att 

det är jag som sitter och pratar. Och det kan störa mig för det är 

faktiskt jag som pratar jag är här! Det är inte han som pratar, han 

sitter i telefon. Så absolut bemöts vi olika. – K4 

K1 förklarar att hon kan stötta på fördomar i samband med vissa arbetsärenden, men 

att hon under arbetets gång lyckats att ändra på synen från det negativa till det 

positiva. Hon menar att hon ibland kan bemötas av förvånade blickar när hon ska 
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utföra ett arbete, men när hon har bevisat att hon klarar av det, ändras deras 

fördomar.  

En gång så åkte jag på larm och då blev det- jaha.. är det du som 

ska fixa det här? Och då blir det typ - jaa! Det är jag som ska fixa! 

Och sedan när jag har fixat situationen. Då blev det- men oh wow! 

Jag är imponerad. Så jag fick honom att vända på, från att vara lite 

eh... till att vara glad. Så man kan chocka människor. Även om man 

inte har muskler så, jag kan! – K1.  

K2 menar att kvinnor anses vara den svaga i flesta yrken och att det inte är 

uppskattat att visa sin styrka. K3 tycker också att kvinnor blir annorlunda bemötta, 

men att de måste försöka vifta bort det och inte påverkas av det. 

Likheter och skillnader mellan manliga och kvinnliga respondenter 

Likheter i männens och kvinnornas syn på bemötanden är att kvinnor blir negativt 

bemötta till skillnad från männen.  

Skillnaderna mellan de manliga och kvinnliga deltagarnas åsikter kring bemötande är 

att männen anser att kvinnor har en avslappnande effekt och att männen har 

“upptriggande” effekt. De kvinnliga deltagarna förklarar att folk blir förvånade när 

de ser kvinnliga anställda, att människor har fördomar och att kvinnor ses som den 

svaga i alla yrken. 

4.7 Arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter 

Med anledning till att fler män innehar ledarpositioner valde vi avslutningsvis ställa 

följande fråga “Upplever att du att män och kvinnor behandlas på samma sätt när det 

gäller t ex arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter?” Syftet med denna fråga är att 

undersöka om den ojämna könsfördelningen bland ledarpositionerna är en följd av 

organisationens arbetsvillkor eller utvecklingsmöjligheter. 

Manliga respondenter 

När de kommer till utvecklingsmöjligheter och arbetsvillkor anser tre av fyra män att 

möjligheterna för att utvecklas inom deras respektive organisation är likadana för 

både männen och kvinnorna. De menar att könet inte har någon betydelse utan att 

man måste visa framfötterna för att kunna utvecklas. Männen var eniga om att 

kvinnorna måste våga ta steget för att kunna få ledande positioner. 

Ja, hos oss gör det … Om man tänker på kollektivanställda så har 

alla exakt samma löner. Sen så tror jag att det oftare är män som 

lyfts upp, men det är för att de oftast vågar, för de vet att de inte 

behöver stå ut med kommentarer och sånt. Men om man vågar så är 

det absolut ingen skillnad. – M2 

Men M4 tycker inte att utvecklingsmöjligheter och arbetsvillkor är likadana för 

männen och kvinnorna. Han förklarar att det är utmanande för kvinnor som vill 

utvecklas inom organisationen, han menar att det blir automatiskt svårare för 

kvinnorna när de har betydligt fler manliga kollegor. Han exemplifierar: 
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Om det är 40 män och 2 kvinnor så blir det svårare för henne om 

hon inte utmärker sig ordentligt. Så villkoren är inte direkt dem 

bästa, det är inte lätt för en kvinna direkt. Det blir automatiskt 

svårare när det är mer män än kvinnor. – M4 

Kvinnliga respondenter 

Tre av fyra kvinnor anser att de har samma arbetsvillkor och samma 

utvecklingsmöjligheter som männen, varav en av fyra kvinnor anser något annat. 

När jag började här sa de åt mig att säga till när jag vill utvecklas. 

För att det finns ju dem som vill vara kvar på samma ställe när dem 

börjar, men cheferna är jätteöppna och vill att man säger till när 

man vill utvecklas. – K1. 

Respondent K4 förklarar att könet inte spelar någon roll på företaget hon arbetar på, 

hon förklarar att män och kvinnor har samma förutsättningar när det kommer till 

utvecklingsmöjligheter “Alltså mina chanser är lika bra att klättra uppåt som någon 

annan på arbetsledningen så länge vi sköter vårt jobb”. Men K3 håller inte med, hon 

anser att det är något som ligger i det undermedvetna och att människor nekar till att 

det. K3 förklarar att det är givet för männen, men inte för en kvinna att ta för sig och 

klättra sig upp i organisationen. “I slutändan det är vad du gör och din kompetens 

som speglar dig. Låt arbetet visa än att du själv försöker hävda det, visa det och ta för 

dig.” – K3. 

Likheter och skillnader mellan manliga och kvinnliga respondenter 

Likheter i männens och kvinnornas tankar om utvecklingsmöjligheter är att 

majoriteten av båda könen anser att män och kvinnor har samma förutsättningar för 

att utvecklas inom organisationen, men att kvinnor som minoritet möter utmaningar 

inom organisationen.  
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5 Analys/ Diskussion 

5.1 Ledaregenskaper 

Genom vår studie har vi förstått att kvinnor och män har olika uppfattningar vad 

gäller egenskaper hos den effektiva ledaren, vilket överensstämmer med Alimo-

Metcalfes (1995) uppfattning om vad en bra och effektiv ledare är, vilka egenskaper 

en bra ledare bör ha och vilken ledarstil som bör tillämpas. Genom vår studie kan vi 

se skillnader och likheter när det kommer till vilka ledaregenskaper respondenterna 

önskar se hos sin ideala ledare, vilken uppfattning de har av deras egna 

ledaregenskaper och hur de uppfattas som ledare av sina medarbetare. 

När det kommer till uppfattningen av vad en bra och effektiv ledare är beskriver 

männen den ideala ledaren som ödmjuk, tålmodig, pedagogisk, social, drivande, 

synbar, ledande och lyhörd. De kvinnliga deltagarna framför egenskaper som lyhörd, 

ledande, respektfull, motiverande, drivande, ärlig, positiv och kommunikativ. 

Resultatet visar följaktligen att män och kvinnor generellt har skillnader i sina 

uppfattningar om vad en bra och effektiv ledare är. Egenskaper som var 

gemensamma i uppfattningen om en bra ledare är “lyhörd” och “drivande “. 

Tabell 7 - Skillnader och likheter i ledaregenskaper mellan teori och empiri 

Tabell 7 presenterar egenskaper som män och kvinnor i ledarroll bör besitta enligt 

Alimo-Metcalfes (1995) teori och enligt resultatet från våra undersökningsdeltagare. 

Den första raden i tabellen redogör egenskaper för män och kvinnor i ledarroll enligt 

teorin. Den andra raden redogör för egenskaper som våra manliga och kvinnliga 

undersökningsdeltagare anger sig själva besitta och egenskaper för hur de tror att de 

uppfattas som ledare av sina medarbetare. De egenskaper männen och kvinnorna 

anser att de besitter och uppfattas som står under kolumnen “män” respektive 

“kvinnor”. Den tredje raden redogör för likheter i egenskaper från teorin och 

undersökningsresultatet, det vill säga de egenskaper som överensstämmer mellan 

teorin och våra manliga och kvinnliga undersökningsdeltagare och den fjärde raden 

redogör för skillnader i egenskaper mellan teorin och våra undersökningsdeltagare.  

 

Område Män Kvinnor  

Teoretiska 

referensra

men 

Självsäkra talare, inflytelserik, 

avslappnad framförhållning, ömsesidig 

kommunikation, talar öppet, har etiska 

värderingar, öppna för idéer, 

intellektuella, organiserade, drivna, 

tydlig och strikta i sitt dirigerande och 

språk, självständiga och 

framgångsrika.  

 

Rättvisa, personlig framförhållning, roliga 

att arbeta med, känsliga, omtänksamma, 

medveten inflytande, kommunicerar med 

hänsyn till andras perspektiv och åsikter, 

självsäkra, god kännedom om dess 

uppfattning som ledare, erkänner 

sårbarhet, ärliga, kreativa, tillgängliga, 

starka, hjälpande, kärleksfulla, 

konfliktmedvetna.   

Empiriska 

undersökn

ingsresult

Ledande, rättvis, lyhörd, hård vid 

behov, omtänksamma, optimistiska, 

närvarande, noggranna, genuina, 

Lyhörd, hjälpsam, drivande, observanta, 

rättvisa, strukturerade, öppna, lugna, 

tillgängliga, positiva, omtänksamma, 
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atet  engagerade, uppmärksamma, 

hjälpsamma, respektfulla, positiva, 

ödmjuka, kompetent, “upptriggande”, 

öppna och trevliga. 

bestämda, ärliga och hårda vid behov. 

Likheter 

mellan 

teori och 

empiri 

- Ömsesidig kommunikation/ 

lyhörd 

- Talar öppet/ öppna och 

trevliga 

- Har etiska värderingar/ 

Genuina, respektfulla, ödmjuk 

- Öppna för idéer/ 

Uppmärksamma, positiva  

- Intellektuella/ kompetent 

- Drivna/ ledande, engagerade 

- Tydlig och strikta i sitt 

dirigerande och språk/ 

noggranna 

 

- Rättvisa 

- Personlig framförhållning/ öppna 

- Roliga att arbeta med/ positiva 

- Omtänksamma  

- Kommunicerar med hänsyn till 

andras perspektiv och 

åsikter/Lyhörd 

- Ärliga 

- Kreativa/ drivande 

- Tillgängliga 

- Starka/bestämda, hårda vid 

behov 

- Hjälpande/hjälpsam 

 

Icke 

gemensam

ma 

egenskape

r mellan 

teori och 

empiri 

Teori: Självsäkra talare, inflytelserik, 

avslappnad framförhållning, 

organiserade. Självständiga och 

framgångsrika 

 

Empiri: Rättvis, hårda vid behov, 

omtänksamma, optimistiska, 

närvarande, hjälpsamma, 

”upptriggande”,  

Teori: Känsliga, självsäkra, god 

kännedom om dess uppfattning som 

ledare, erkänner sårbarhet, kärleksfulla, 

konfliktmedvetna, medveten inflytande 

 

Empiri: Lugna, strukturerade, observanta 

Tabell 7: Genom tabellen kan vi se att det finns både likheter och skillnader i 

egenskaper mellan vad teorin och våra undersökningsdeltagare hävdar att en ledare 

bör besitta.  

Vi kan konstatera att vi funnit fler egenskaper överensstämmer mellan vad teorin och 

våra kvinnliga antaganden, men färre kopplingar mellan teorin och männens 

antaganden. Vi kan utifrån tabellen konstatera att skillnader som teorin hävdar finns 

mellan män och kvinnor i ledarroller stämmer i stor del överens med vårt empiriska 

material, “likheter mellan teori och empiri”. Men det finns också en del egenskaper 

som uttalats av undersökningsdeltagarna som inte stämmer överens med teorin, 

“skillnader mellan teori och empiri”.  

Tabell 8 – Ledaregenskaper  

Område Manliga respondenter  Kvinnliga respondenter  

Empiriska 

undersökningsresultatet 

Ledande, rättvis, lyhörd, hård 

vid behov, omtänksamma, 

optimistiska, närvarande, 

noggranna, genuina, 

engagerade, uppmärksamma, 

hjälpsamma, respektfulla, 

positiva, ödmjuka, kompetent, 

“upptriggande”, öppna och 

Lyhörd, hjälpsam, drivande, 

observanta, rättvisa, 

strukturerade, öppna, lugna, 

tillgängliga, positiva, 

omtänksamma, bestämda, 

ärliga och hårda vid behov 
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trevliga. 

Likheter i egenskaper mellan 

manliga och kvinnliga 

respondenter 

- Engagerade, Ledande/Drivande 

- Rättvis /  Rättvis 

- Lyhörd/Lyhörd, 

- Hård vid behov/Hårda vid behov 

- Omtänksamma/Omtänksamma 

- Närvarande/Tillgängliga 

- Optimistiska, Positiva/Positiva 

- Uppmärksamma, Noggranna/Observanta, Strukturerade 

- Genuina/Ärliga 

- Ödmjuka, Hjälpsamma/Hjälpsam 

Öppna, Trevliga/Öppna 

Icke gemensamma egenskaper 

mellan manliga och kvinnliga 

respondenter 

Respektfulla, kompetent, 

“upptriggande” 

Lugna, bestämda   

Tabell 8 sammanställer ledaregenskaperna som har erhållits utifrån den empiriska 

undersökningen.  

Tabellen presenterar uttryck från våra manliga och kvinnliga deltagare för deras egna 

ledaregenskaper och hur de uppfattas som ledare som även återfinns i tabell 7 under 

“Empiriska undersökningsresultatet”. I den andra raden i tabell 8 har vi utifrån våra 

egna tolkningar jämfört och framfört likheter i könens ledaregenskaper. Genom den 

andra raden kan vi se att våra manliga och kvinnliga respondenter i stor utsträckning 

har angivit liknande ledaregenskaper. I den fjärde raden kan vi se ledaregenskaper 

som har uttryckts av respondenterna och som inte visar några likheter till det 

motsatta könet. Vi kan se att skillnaderna i ledaregenskaper hos män och kvinnor är 

att: männen anger sig vara respektfulla, kompetenta och har en “upptriggande” effekt 

och kvinnorna anser sig vara: lugna och bestämda. Dessa egenskaper anser vi som 

undersökare ej har någon koppling till varandra och därför uppfattas de som 

skillnader mellan manliga och kvinnliga ledaregenskaper. 

5.1.1 Ledarskap inom arbetsgruppen 

5.1.1.1 Stilorientering 

Gemensamt för ledarskap är att det består av en ledare, följare och dess relationella 

interaktioner vilket lägger tyngd på samarbete och deltagande (Dansereau, Seitz, 

Chiu, Shaughnessy & Yammarino, 2013., Northouse, 2013., Hersey och Blanchard, 

2001). Vi har utifrån denna tanke undersökt hur kvinnor och män i ledarroller arbetar 

med sina medarbetare i olika arbetssituationer. En teori för arbetssätt inom ledarskap 

är det stilorienterade som utvecklats av Katz och Khan (1978) och som kan delas i 

två fokusområden, relationsorientering eller uppgiftsorientering. 

  

Helmich och Erzen (1975) menar att män är uppgiftsorienterade, vilket innebär att de 

lägger mer fokus på arbetsuppgiften och mindre på relationen, medan kvinnor gärna 

utvecklar en vänskaplig relation med medarbetarna och använder sig av 

relationsorienterade ledarskapet. Detta kan vi i vårt undersökningsresultat inte hitta 
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belägg för, utan vi finner olikheter mellan det empiriska materialet och Helmich och 

Erzen teori. I vår studie kan vi utifrån ledarnas egna beskrivningar av hur de arbetar 

fastställa att både våra manliga och kvinnliga undersökningsdeltagare är 

relationsorienterade i sitt ledarskap, där de lägger vikt på sina gruppmedlemmar och 

relationen till dem. 

 

En relationsorienterad ledare är enligt Katz och Kahn (1978) en ledare som är 

människocentrerad och tar hänsyn till de underordnades behov. Genom att 

koncentrera sig på underordnande och dess behov kan en ledare anpassa arbetet efter 

medarbetarna, skapa motivation och tillfredsställelse för arbetsuppgifterna menar 

Turaga (2017). De manliga undersökningsdeltagarna beskriver sig som 

anpassningsbara, de anser att det är viktigt med ömsesidig respekt och att man ska 

lyssna på sina medarbetare. Vi kan konstatera att de är relationsorienterade genom 

deras angiva ledaregenskaper som finns i Tabell 6, som bland annat beskriver att de 

är omtänksamma, lyhörda, ödmjuka, öppna och trevliga. Våra kvinnliga deltagare 

beskriver sig själva som jordnära, de menar att de genom att tala med sina 

medarbetare skapar de en god och trevlig relation till dem. Ett exempel på något som 

underlättar närhet, relation och engagemang till medarbetarna är mindre grupper där 

gemenskapen blir starkare menar kvinnorna. De kvinnliga respondenterna anser att 

de inte pekar med hela handen, utan de menar att de är på samma nivå som sina 

underordnade trots att de innehar olika positioner. Vidare kan man konstatera att 

kvinnorna är relationsorienterade då de försöker skapa gemenskap och teamkänsla 

där alla ska respektera varandra. Genom kvinnornas egenskaper som presenteras i 

Tabell 6 kan vi även där se att de flesta egenskaper, som till exempel lyhörda, 

hjälpsamma, öppna, tillgängliga och omtänksamma kopplas till det 

relationsorienterade ledarskapet. 

5.1.1.2 Stilorienterad/ Situationsorienterad ledarskap 

Young och Dulewicz (2006) förklarar att när ledaren involverar sig i medarbetarnas 

aktiviteter och tvärtom, när medarbetarna involverar sig i arbetet som skall utföras 

skapas det en relation mellan ledaren och medarbetaren som ökar förståelsen för 

varandras behov. Genom att ledaren anpassar sitt ledarskap kan de även finna en 

balans mellan mängden vägledning och direktion och emotionellt stöd de erbjuder 

sina medarbetare. Hersey och Blanchard (2001) som utvecklat den 

situationsorienterade ledarskapet förklarar att en ledare kan åstadkomma mer 

effektivitet ju bättre den är på att anpassa sitt ledarskap. Utifrån 

undersökningsresultatet kan vi finna kopplingar till männens arbetssätt där de 

betonar vikten av att anpassa sitt ledarskap efter medarbetarna. De framförde till 

exempel att de ibland behöver vara hårda i sitt ledarskap, medan i andra tillfällen 

behöver de anpassa genom att tala långsammare. Anpassningsbart ledarskap 

utmärker sig endast bland våra manliga undersökningsdeltagare och inte kvinnorna. 

Utan kvinnor lägger mer vikt på emotionella stödet som genom att lyssna till sina 

medarbetare samt försöka skapa trivsel på jobbet. 
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Hersey och Blanchard (1974) förklarar att relationen till sina medarbetare är en 

viktig faktor inom den situationsorienterade ledarskapet. Deltagande, enligt 

situationsorienterade, är den tredje fasen som bygger på att ledaren bör stödja sina 

medarbetare i det kunnande de redan besitter. Denna fas överensstämmer med våra 

kvinnliga deltagare, där en respondent betonat att det är viktigt att utnyttja 

medarbetarnas kompetenser och det är även viktigt att hjälpa dem att utvecklas i det 

dem är bra på. Genom att hjälpa medarbetarna att utvecklas kan ledarna skapa större 

engagemang bland medarbetarna förklarar våra kvinnliga respondenter. 

5.1.1.3 Transformativ 

Zaleznik (1977) förklarar i transformativt ledarskap att en ledare fokuserar på vad 

dennes medarbetare tänker, tycker och känner, samtidigt försöker ledaren koppla 

dessa faktorer till arbetsmiljön och organisationen. Vidare förklarar Zaleznik (1977) 

en ledare kan åstadkomma med extraordinära prestationer för organisationens mål 

genom att skapa engagemang inom arbetsgruppen. 

  

När det kommer till att skapa engagemang förklarar våra manliga deltagare att de 

skapar engagemang i sin arbetsgrupp genom att visa sitt egna engagemang och 

deltagande. Vidare förklarar de att positiv och negativ feedback till medarbetarna 

ökar engagemanget. När medarbetarna får feedback från sin ledare att känner de att 

de blir uppmärksammade, vilket ska öka engagemanget hävdar männen. En annan 

faktor som vi fått fram i vårt resultat är att männen anser att det är viktigt att lyssna 

och visa tillit till sina medarbetare om man vill att de ska vara engagerade i arbetet. 

Männen anser även att de kan engagera och få sin personal att trivas på jobbet genom 

att motivera dem till arbetsuppgifterna. När ledarna visar sitt engagemang och 

delaktighet och personalen trivs och är engagerade skapas gruppkänsla vilket 

männen anser är positivt. 

  

Våra kvinnliga respondenter förklarar att de engagerar sin personal genom att få 

personalen att känna sig involverade och delaktiga i arbetet, vilket också skapar 

gemenskap. Vi kan notera att kvinnor i ledarroller anser att det är fördelaktigt att 

uppmärksamma varje enskild individ för sig, för att se vad de är bra på. Detta kan 

kopplas till (Yammarino & Dubinsky, 1994., Shivers- Blackwell, 2004) som 

förklarar att en individualiserad ledare ger personlig uppmärksamhet till varje enskild 

individ, där ledaren värderar individens känslor och bedömer dennes bidrag och 

ansträngning. En annan anledning till varför kvinnorna anser att det är bra att 

uppmärksamma sin personal är att ibland kan personal vara mindre engagerade för 

att de inte mår bra, därför anser respondenterna att det är viktigt att se till att 

personalen mår bra och trivs på arbetet för att öka engagemanget. 

 

Att en ledare bör fokusera på att engagera sina medarbetare är något som 

överensstämmer med vårt resultat, där våra undersökningsdeltagare på olika sätt 

försöker engagera sina medarbetare till arbetet som skall utföras. En transformativ 

ledare försöker även att utforma en verklighetsbild som de tillsammans med sina 



 

34 

 

medarbetare vill uppnå (Kaufmann & Kaufmann, 2016:513–514). Vi kan genom vår 

undersökning bekräfta att ledarna som deltagit i undersökningen, både män och 

kvinnor, fokuserar på vad deras medarbetare vill och försöker skapa gemenskap på 

olika sätt för att alla ska trivas och vara engagerade i arbetet. Våra manliga deltagare 

har även betonat att de försöker hjälpa sina medarbetare att uppnå deras individuella 

mål. Bass och Avolio (1993) förklarar att transformativa ledare är medvetna om att 

individer är målmedvetna, trovärdiga och att varje enskild individ bidrar med unik 

insats till arbetet. När ledaren har kännedom om detta kan de som våra manliga 

deltagare hjälpa sina medarbetare att uppnå sina mål. 

5.2 Män och kvinnor i ledarroller 

Vårt undersökningsresultat har visat att könsfördelningen mellan män och kvinnor i 

ledarroller inte är jämnt fördelat. Majoriteten av våra undersökningsdeltagare anser 

som Blom (1994) att ledarskap inte är jämnt könsfördelat och menar att det är 

männen som ofta sitter i en ledande roll och inte kvinnorna. Anledningarna till varför 

det är fler män än kvinnor i ledande roll var olika bland våra respondenter. Enligt 

Blom (1998) beror det låga antalet kvinnor i ledarroller på de kulturella och sociala 

föreställningarna och normer på hur en chef ska se ut. Detta är något som våra 

kvinnliga respondenter håller med om, då de anger att det är få kvinnor i ledande 

roller eftersom det alltid har “sett ut så”. Kvinnorna menar också att männen har mer 

drivkraft än kvinnorna, de menar att det manliga könet har självkänsla och 

självförtroende för en ledande roll, vilket det kvinnliga könet saknar. Uppfattningen 

om att kvinnor har mindre drivkraft än männen kan styrkas av Powell (2011) som 

menar att kvinnliga ledare anses som mindre effektiva och önskvärda som ledare.  

Undersökningens manliga deltagare menar att kvinnorna behöver våga mer och visa 

framfötterna om de vill inta en ledande position, men författarna Powell (2011) och 

Ryan och Haslam (2005) menar att kvinnor som visar framfötterna och kämpar för 

att möta kraven hos en ledare riskerar att ses som mindre kraftfull och självsäker. 

Våra manliga respondenter förklarar också att kvinnorna kan vara rädda för en 

ledande roll, men att de måste våga vara bestämda och drivande. Männens åsikter 

kring hur kvinnor kan uppnå ledande positioner visar samband till den stereotypiska 

uppfattningen menar att en ledare behöver vara konkurrenskraftig, aggressiv och 

dominerande (Moran, 1992).  

Ryan och Haslam (2005) förklarar att kvinnor som uppnår högre positioner riskerar 

att bli mer kritiserade jämfört med männen. Blom (1998) menar att kvinnor ställs 

inför motstånd som männen aldrig behöver bemöta och Powell (2011) menar att 

kvinnor möter osynliga hinder och diskriminering. Utifrån vårt undersökningsresultat 

kan vi se att kvinnor möts av motstånd på olika sätt. Våra manliga deltagare förklarar 

att männen inte behöver stå ut med negativa kommentarer som kvinnorna behöver 

göra. De menar att en man i ledarroll har lättare att leda och är mer accepterade än en 

kvinna i ledarroll. Männen förklarar att vissa grupper kan upplevas som utmanande 

för en kvinna att leda och att det finns medarbetare som har det svårt att acceptera en 

kvinna i en ledande roll. Kvinnliga undersökningsdeltagare menar att nyanställa 
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sällan lyssnar eftersom de ofta upplever att det konstigt att bli ledda av en kvinna, 

vilket gör att hon behöver kämpa mer. Enligt Blom (1998) är människors 

uppfattningar om att ledarskap är manlig som satt hinder för kvinnorna medan det 

har bidragit till att männen kunnat utvecklas i ledande roller. En kvinnlig 

undersökningsdeltagare menar att hon ofta stöter på fördomar i samband med 

arbetsärenden, men att hon under arbetets gång lyckats att ändra fördomarna genom 

att bevisa sitt kunnande.  

Ryan och Haslam (2005) förklarar orsaken till det låga antalet kvinnor i ledarroller är 

att kvinnor möter hinder, i form av osäkra positioner. Genom resultatet vi erhållit kan 

vi inte konstatera att kvinnorna får osäkra positioner, utan positionerna männen och 

kvinnorna får är lika i sig. Resultatet visar att majoriteten av våra manliga och 

kvinnliga deltagare hävdar att utvecklingsmöjligheter mellan män och kvinnor är lika 

för båda könen. Våra manliga deltagare menar att könet inte har någon betydelse, 

men att det blir svårare för en kvinna att utmärka sig med tanke på att det är betydligt 

fler män som arbetar inom bransch. Våra kvinnliga respondenter anser att män och 

kvinnor har lika möjligheter för att utvecklas till ledande positioner, men de menar 

att de är mer givet för en man att klättra sig upp än vad det är för en kvinna.  

Ryan och Haslam (2005) förklarar att det är enklare för män att utvecklas och nå 

ledande positioner eftersom de dras av “glass escalator”, vilket innebär att männen 

kan uppnå ledande positioner utan större motstånd. Denna teori överensstämmer med 

en manlig respondent som hävdar att män i ledarroll inte behöver bevisa lika mycket 

som kvinnor, vilket leder till att män tas på mer allvar. Å andra sidan möts kvinnor 

enligt Ryan och Haslam (2005) av glastaket, vilket försvårar för dem att inta ledande 

positioner. Detta kan kopplas till antagande från vår manliga respondent som menar 

att det är utmanande för kvinnor som vill utvecklas inom organisationen och att det 

automatiskt blir svårare för kvinnor att utvecklas när de har fler manliga kollegor. 

Våra kvinnliga deltagare menar som Powell (1990) att organisationer inte bör 

fokusera på skillnaderna som anses finnas mellan män och kvinnor i ledarroller. Utan 

att organisation istället bör fokusera på kompetensen hos den enskilde individen. 
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6 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka om uppfattningen av ett effektivt ledarskap 

skiljer sig åt mellan män och kvinnor i ledarpositioner inom säkerhets- och 

bevakningsbranschen. Med tanke på att ledarskap anses vara manligt och att den 

valda branschen är mansdominerat valde vi att undersöka om det finns några 

skillnader och likheter i vilka egenskaper, ledarstilar och arbetssätt som män och 

kvinnor använder sig av. Undersökningen har utgått från följande 

problemformulering: Vad är skillnaderna och likheterna i arbete och uppfattning på 

ledarskap mellan män och kvinnor i ledarpositioner inom säkerhets- och 

bevakningsbranschen? Resultatet av undersökningen har visat både likheter och 

skillnader mellan våra män och kvinnor som deltagit i undersökningen. 

Utifrån studien kan vi dra slutsatsen att det inte råder några större skillnader i 

egenskaper mellan våra manliga och kvinnliga undersökningsdeltagare. I tabell 8 

framförs en jämförelse i ledaregenskaper mellan undersökningens manliga och 

kvinnliga deltagare där likheterna i egenskaper är betydligt större än skillnaderna. De 

enstaka skillnader som utmärks bland våra respondenter är ledaregenskaperna 

respektfull, kompetent och “upptriggande” hos männen samt lugn och bestämd hos 

kvinnorna.  

Vid val av ledarstil och arbetssätt har undersökningen visat att våra 

undersökningsdeltagare anser att det är effektivt med ett relationsorienterat och 

transformativt ledarskap. Det relationsorienterade ledarskapet fokuserar på att 

tillfredsställa medarbetarnas behov och skapa en god relation till dem, vilket vi ser 

hos våra deltagare. Våra kvinnliga deltagare lägger vikt på att skapa en god och 

trevlig relation till sina medarbetare och försöker skapa en teamkänsla och 

gemenskap där alla ska känna sig respekterade. Våra manliga deltagare anser att det 

är fördelaktigt med anpassningsbart ledarskap, där de betonar ömsesidig respekt och 

att man ska lyssna på sina medarbetare. Vi kan även se kopplingar till 

relationsorienterade ledarskapet genom undersökningsdeltagarnas angivna 

egenskaper i tabell 3. 

Våra deltagare speglar också det transformativa ledarskapet som fokuserar på 

underordnades behov, gemenskap och engagemang i arbetet. Våra manliga deltagare 

förklarar att de skapar engagemang i sin arbetsgrupp genom att visa sitt egna 

engagemang och deltagande i arbetsuppgifterna, vilket gör att personalen trivs, blir 

engagerade och känner en större gemenskap. Våra kvinnliga respondenter förklarar 

att de engagerar sin personal genom att få personalen att känna sig involverade och 

delaktiga i arbetet, vilket också ökar gemenskapen i gruppen. Kvinnliga deltagarna 

anser också att det är fördelaktigt att uppmärksamma varje enskild individ för sig för 

att hjälpa dem att utvecklas. 

Men vi har också funnit skillnader i hur våra manliga och kvinnliga respondenter 

arbetar för att engagera sina medarbetare. Männens arbetssätt skiljer sig genom att de 
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fokuserar och betonar vikten av anpassningsbart ledarskap med fokus på att anpassa 

ledarskapet efter medarbetarna och kvinnorna lägger mer vikt på det emotionella 

stödet med fokus på relation och individuell utveckling hos medarbetarna.  

Vad det gäller könsfördelningen inom ledarroller kan vi konstatera att majoriteten av 

våra manlig och kvinnliga undersökningsdeltagare är ense om att könsfördelningen 

inom ledarroller är ojämn. Respondenterna har en del likheter och skillnader i 

motiveringar till varför det råder en ojämn könsfördelning. Både manliga och 

kvinnliga undersökningsdeltagare är eniga om att männen dominerar ledarpositioner, 

deltagarna är också ense om att kvinnor inte vågar, är rädda och har svårt att se sig 

själva som en ledare inom denna bransch. Skillnaderna visar sig i att männen 

motiverar att kvinnor inte tilltalas av säkerhets- och bevaknings yrken och/ eller att 

det kan vara utmanande för en kvinna att vara i ledarroll inom denna bransch 

eftersom de inte är lika accepterade jämfört med manliga ledare. Kvinnorna påpekar 

att det är fördomarna som påverkar antalet kvinnor i ledarroller och att ledning är en 

självklarhet för männen som har drivkraften och självförtroendet. 

Undersökningen visar också att kvinnor i ledarroller möts av mer motstånd än 

männen, dock har undersökningsdeltagarna olika förklaringar till detta. Både våra 

manliga och kvinnliga deltagare är eniga om att det lyssnas mindre på kvinnor i 

ledande positioner, att kvinnor inte tas på allvar och att kvinnor blir orättvist bemötta. 

Skillnaderna i uppfattningarna är enligt männen att kvinnor möts av motstånd i form 

av negativa kommentarer, eftersom kvinnor i ledarroller inte är accepterade. 

Kvinnorna hävdar att de möter motstånd i form av fördomar, eftersom det är mer 

givet att en man är ledare. Varken de manliga eller kvinnliga 

undersökningsdeltagarna framför att männen drabbas av liknande motstånd. 

Arbets- och utvecklingsmöjligheter är enligt majoriteten av våra 

undersökningsdeltagare lika för både män och kvinnor, vilket visar att arbets-och 

utvecklingsmöjligheterna inom företagen inte är en orsak till att det är få kvinnor i 

ledarroller. Men komplikationen ligger enligt männen i att det blir svårare för en 

kvinna att utmärka sig med tanke på att det en mansdominerad bransch och enligt 

våra kvinnor i att det är mer givet för en man att klättra sig till ledarpositioner än vad 

det är för en kvinna. 

6.1 Kritisk reflektion 

Vi anser att studien har uppfyllt sitt syfte utifrån de förutsättningar den har haft. Vi 

har utifrån kvalitativ undersökningsmetod fått möjligheten att skapa oss en större 

förståelse för ledarskap i helhet samt om hur ledarskap ser ut mellan män och 

kvinnor i ledarroller. Utifrån de semistrukturerade intervjuerna har vi kunnat få svar 

på olika områden som kan beröra en ledare. Det som skulle kunna förbättras i 

undersökningen är intervjuguiden. Intervjuguiden bör vara mer specifik och konkret i 

sina formuleringar, för att minska risken till ofullständiga svar. I efterhand inser vi att 

det var problematiskt att intervjua respondenterna inom breda ledarskapsområden, 

eftersom det blir svårt att överväga vilken fakta man ska prioritera och vilken man 

ska utelämna.  
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Trots att vi undersökt tre olika verksamma företag inom säkerhets- och 

bevakningsbranschen kan vi notera att vårt resultat och våra slutsatser inte kan 

generaliseras över alla män och kvinnor i ledarroller inom säkerhets- och 

bevakningsbranschen. Detta eftersom undersökningen har genomförts på få antal 

respondenter. Vår undersökning är baserad på åtta respondenters uppfattningar och 

arbetssätt, vilket innebär att vi exkluderat en stor mängd uppfattningar och arbetssätt 

av andra ledare inom branschen. Vi är måna om att de ledarroller som våra 

undersökningsdeltagare besitter kan skilja sig från andra ledarroller inom branschen, 

vilket också kan vara en faktor till att vi erhållit detta undersökningsresultat.  

6.2 Vidare forskning 

För en vidare forskning inom detta område skulle vi rekommendera att studien utförs 

på en fler deltagare för att öka generaliserbarheten. Det skulle också vara intressant 

att utföra en undersökning inom ett mer specificerat ledarskapsområde inom 

säkerhets- och bevakningsbranschen. Våra respondenter delade med sig av ett flertal 

intressanta perspektiv och synvinklar på arbetssätt för ett mer effektivt och lyckat 

ledarskap, som väckte motivation för vidare forskning. Under undersökningens gång 

insåg vi att det finns ett flertal spännande områden inom ledarskap som skulle kunna 

vara intressanta att ytterligare fördjupa sig i. 

 



 

39 

 

Källförteckning 

Al-Hasbani, S. & Noura, M. (2016). Ledarskap hos män och kvinnor- har ledarskap ett 

genus? (kand.upp. Företagsekonomi). Högskolan väst. Hämtad 2018-06-12 på 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1133296/FULLTEXT01.pdf 

Alimo-Metcalfe, B. (1995). An investigation of female and male constructs of leadership 

och empowerment. Women in management review. Vol 10, Nr 2. pp. 3-8. 

Amundsdotter, Eva & Gillberg, Minna. (2003). Den jämställda arbetsplatsen: en 

metodbok. 2 uppl., Stockholm: Bilda. 

Andersson, S. & Svensson, P. (2013). Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer- 

deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa. (kand.upp. 

Pedagogik). Linnéuniversitetet, Växjö. Hämtad 2018-06-12 på  

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:694670/FULLTEXT01.pdf 

Antonakis, J. (2012). Transformational and charismatic leadership. The nature of leader 

hip. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage 

 Arbetsmiljöverket. (2014). Bevakningsbranschen: nio av tio fick krav på att skydda den 

egna personalen. Hämtad 2018-03-03 på https: 

www.av.se/press/bevakningsbranschen-nio-av-tio-fick-krav-pa-att-skydda-den-egna-

personalen/ 

 Bass, BM, & Avolio, BJ. (1993).Transformational leadership and organizational culture. 

Public Administration Quarterly, vol. 17, no. 1, pp. 112-121. 

 Bevakningsbranschens Yrkes-och Arbetsmiljönämnd (2016). BYA Handbok Väktare. 

Stockholm: Ejheden och Ejheden Produktion AB. 

Beverly J. Irby, Genevieve Brown, Jo Ann Duffy, Diane Trautman. (2002). The synergistic 

leadership theory. Journal of Educational Administration, Vol. 40 Issue: 4, pp.304-

322, 

Billing, Y.D. & Alvesson, M. (1994). Gender, managers and organizations. Berlin/New 

York: de Gruyter. 

 Bowie, Norman. (2000). A Kantian theory of leadership. Leadership & Organization 

Development Journal, Vol. 21 Issue: 4, pp.185-193 

 Blank, W, Weitzel, JR, & Green, SG. (1990). A test of the situational leadership theory. 

Personnel Psychology, vol. 43, no. 3, pp. 579-597  

Blom, Agneta P. (1998). Kvinnligt, manligt, cheflikt. Kommunal ekonomi och politik, Vol 

2, s7-25. 

 Blom, Agneta P. (1994). Kommunalt chefskap: en studie om ansvar, ledarskap och 

demokrati. Lund:Dialogos. 

Bryman, A. & Bell, E. (2011). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber. 



 

40 

 

Conger, J.A & Kanungo, R.N. (1998). Charismatic Leadership in Organizations. 

Thousand Oaks, CA: Sage. 

 Dansereau, Fred., Seitz, Stephanie R., Chiu, Chia-Yen., Shaughnessy, Brooke & 

Yammarino, Francis J. (2013). What makes leadership, leadership? Using self-

expansion theory to integrate traditional and contemporary approaches. The 

Leadership Quarterly, Vol 24(6). 

  Dobbins, G. H., & Platz, S. J. (1986). Sex differences in leadership: How real are they? 

The Academy of Management Review, 11(1), 118-127. 

 Eagly, A, Johannesen-Schmidt, M, & van Engen, M.(2003). Transformational, 

transactional, and laissez-faire leadership styles: A meta-analysis comparing women 

and men. Psychological Bulletin, 129, 4, pp. 569-591 

 Graeff, CL. (1983). The Situational Leadership Theory: A Critical View, Academy of 

Management Review, vol. 8, no. 2, pp. 285-291 

Hach, C. & Fröjd, E. (2012). Kvinnligt och manligt ledarskap – ur ett genusperspektiv. 

(kand.upp. Sociologi). Göteborgs universitet. Hämtad 2018-06-12 på 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/32434/1/gupea_2077_32434_1.pdf  

 Helmich, D, & Erzen, P. (1975). Leadership style and leader needs. Academy Of 

Management Journal, 18, 2, pp. 397-402, 

 Hersey, P & K. Blanchard. (1974).What is missing in MBO? Management Review, 10, s. 

25-33. 

 Hersey, P & K. Blanchard & Johanson, D.E. (2001). Management of organizational 

behavior. Leading Human Resources (9th ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc. 

 House, R.J. (1988). Power and personality in complex organizations. Research in 

organizational behavior 10, s.305-357 

 Jönsson & Strannegård. (2014). Ledarskapsboken. 2 uppl., Liber: Malmö 

 Katz, D. & R.L. Kahn. (1978). The Social Psychology of Organizations (2th ed.). New 

York: Wiley. 

 Kaufmann, G & A, Kaufmann. (2016). Psykologi i organisation och ledning. Lund; 

Studentlitteratur AB. 

 LeCompte, M.D. & J.P. Goetz. (1982). Problems of reliability and validity in ethnographic 

research. Review of Educational Research, 52, s. 31-60. 

 Leidner, R. (1991). Serving hamburgers and selling insurance: Gender, work, and identity 

in interactive service jobs. Gender & Society, 5(2), 154-177. 

 Lind, R & Westerberg I, A. (2011). Ledning av företag och förvaltningar – former, 

förutsättningar, förändring. SNS förlag. 

 Länsstyrelsen(2018). Auktorisation av bevakningsföretag. Hämtad 2018-04-16 på 

http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Sv/naringsliv-och-

foreningar/bevakningsforetag/Pages/Auktorisation_av_bevakningsforetag.aspx 



 

41 

 

Lärande Bygd (2011). 100 frågor om Ledarskap – Lärande Sommarjobb i Berg. Hämtad 

2018-06-12 på  

https://larandebygd.wordpress.com/2011/07/20/100-fragor-om-ledarskap-larande-

sommarjobb-i-berg/ 

 Moran, Barbara B. (1992). Gender differences in leadership. Library Trends, vol. 40, pp. 

475-491. 

 Niehoff, B, Enz, C & Grover, R. A. (1990). The Impact of Topmanagemant Actions on 

Employee Attitudes and Perceptions. Group and Organizations Studies, 15: 3377-

352. 

 Northouse, Peter G. (2012) Introduction to leadership - concepts and practice (2th 

edition). California: SAGE publications, Inc.   

Lord, R, De Vader, C, & Alliger, G. (1989). A Meta-Analysis of the Relation Between 

Personality Traits and Leadership Perceptions: An Application of Validity 

Generalization Procedures. Journal Of Applied Psychology, 71, 3, pp. 402-410 

Northouse, P. G. (2013). Leadership: Theory and practice (6th ed.). Los Angeles ; 

London: SAGE. 

 Petty, M. M., & Lee, G. K. (1975). Moderating effects of sex of supervisor and 

subordinate on relationships between supervisory behavior and subordinate 

satisfaction. Journal of Applied Psychology, 60(5), 624-628. 

 Powell, G. N. (1990). One more time: Do female and male managers differ? Academy of 

management executive, 4(3), 68-75. 

Powell, G. N. (2011). The gender and leadership wars. Organizational Dynamics, 40(1), 1-

9. 

 Rahim, M. A. (1983). A measure of styles of handling interpersonal conflict. Academy of 

Management Journal, 26: 368–376. 

Rost , J.C. (1991). Leadership for the twenty-first century. Westport, CO: Praeger 

Ryan, M. K., & Haslam, S. A. (2005). The Glass Cliff: Evidence that Women are Over-

Represented in Precarious Leadership Positions. British Journal Of Management, 

16(2), 81-90 

Stongdill, R M (1974). Handbook of ledarship : A survey of theory and research. New 

York: Free press 

Svenningsson S & Alvesson M. (2012). Organisationer, ledning och processer. Lund; 

Studentlitteratur AB 

Sveriges Riksdag (2018). Lag (1974:191) om bevakningsföretag. Svensk 

författningssamling 1974:191. Hämtad 2018-04-16 på 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-1974191-om-bevakningsforetag_sfs-1974-191 



 

42 

 

Shivers-Blackwell, S. (2004). Using role theory to examine determinants of 

transformational and transactional leader behavior. Journal of Leadership & 

Organizational Studies, 10(3), 41-50. 

 Säkerhetsföretagens årsrapport (2017). Tryggare Sverige med växande säkerhetsföretag. 

Hämtad 2018-01-31 på 

https://www.transportforetagen.se/Documents/Publik_F%C3%B6rbunden/S%C3%A

4kerhetsf%C3%B6retagen/Nyheter/%C3%85rsrapport%202017.PDF 

Turaga, R. (2017). What Maketh an Effective Leader? The IUP Journal of Soft Skills, Vol. 

4, 

Wenquan Ling, Liluo Fang. (2003). The chinese leadership theory, in (ed.) Advances in 

Global Leadership (Advances in Global Leadership, Volume 3), Emerald Group 

Publishing Limited, pp.183 – 204 

Wright, P.L. (1996). Managerial Leadership. London: Routledge. 

Yammarino, F. J., & Dubinsky, A. J. (1994). Transformational leadership theory: Using 

levels of analysis. Personnel Psychology, 47(4), 787 

You-De Dai, You-Yu Dai, Kuan-Yang Chen, Hui-Chun Wu. (2013). Transformational vs 

transactional leadership: which is better? A study on employees of international 

tourist hotels in Taipei City. International Journal of Contemporary Hospitality 

Management, Vol. 25 Issue: 5, pp.760-778 

Young, M, & Dulewicz, V. (2006). Leadership Styles, Change Context and Leader 

Performance in the Royal Navy. Journal Of Change Management, 6, 4, pp. 383-396 

Walker, R, & Aritz, J. (2015). Women Doing Leadership: Leadership Styles and 

Organizational Culture. International Journal Of Business Communication, 52, 4, pp. 

452-478. 

W1 – Oge.Aniagboso – Tuckman Analysis Assessment (2012-10-31). Hämtad 2018-05-28 

från http://bistro12.blogspot.se/2012/10/w1-ogeaniagboso-tuckman-analysis.html 

Zaleznik, A. (1977). Managers and leaders: Are they different? Harward Business Review, 

s. 67-68. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

Bilaga A: Intervjuguide 

Intervjufrågor  
Bakgrund  

 Kan du berätta lite om dig själv? Kanske om ditt nuvarande arbete eller 

tidigare arbeten. 

 Vilket av dina arbeten har krävt att du leder? 

 Vad du har för roll inom arbetet? 

 Hur länge har du arbetat med det? 

 Hur fick du din ledarposition? (klättrat inom organisationen eller 

blivit rekryterad) 

 Har du genomgått någon ledarskapsutbildning sedan du började arbeta som 

ledare? Berätta, vad tycker du om sådana utbildningar? 

 

Vad tänker du på när du hör begreppen: 

 Styrning? 

 Ledning? 

 Förändring? 

Vad har ledarskap för betydelse för begreppen styrning, ledning och förändring? Och 

på vilket sätt kan du relatera till dem? 

  

Arbete/ Ledarskap 

 Har du någon gång blivit ledd? Hur upplevde du det? Vad var bra i det 

ledarskapet? Vad var mindre bra/ dåligt i det ledarskapet? 

 Vilken typ av ledare är du? Vad utmärker dig som ledare? 

 Har du alltid haft en ledarroll? (ex. bland vänner/syskon) 

 Vad är ditt bästa ledarskapstips? 

 Vad är det bästa och sämsta som du har gjort som ledare? 

 Vad är det svåraste med att vara ledare? 

 Hur samarbetar du med andra ledare? 

 Hur tror du att dina medarbetare uppfattar dig som ledare? 

 

Ledarskap i helhet 

 Vilka egenskaper bör en ledare ha? 

 Hur får man självförtroende för att bli en ledare? 

 Har ledarskap har några regler? 

 

Arbetsgruppen 

 Hur får du dina medarbetare att lyssna på dig? 

 Vad innebär det när alla inte bidrar i en grupp? 

 Hur får du alla engagerade i gruppen? 

 Hur leder du en grupp under press? 
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 Vad är din taktik för att leda en grupp åt rätt håll? 

 Hur tror du att man kan skapa tillit till sin grupp? 

 Hur skulle din drömgrupp att leda se ut? 

 Tycker du att ledarskap fungerar lika bra i stora grupper som små grupper? 

 

Konflikthantering  

 Vad tänker du på när du hör ordet konflikt?  

 Hur upplever du konflikter? Är de positiva eller negativa? 

 Hur upptäcker du konflikter i arbetsgruppen? 

 Har ni någon handlingsplan vid konflikter? 

 Hur hanterar du konflikter t.ex. inom gruppen? Berätta.  

 

Kvinnor och män i ledarroller 

 Är ledarskap jämställt mellan män och kvinnor? 

 Hur ser könsfördelningen ut bland ledare på din arbetsplats? 

 Vad tror du anledningen är till att fler män än kvinnor oftast sitter i ledningen 

inom säkerhets- bevakningsbranschen i Sverige? 

 Anser du att en jämn könsfördelning inom organisationen har någon 

betydelse? Varför i sådana fall? 

 Anser du att det finns en manlig norm inom bevakningsbranschen? Motivera. 

 Spelar det någon roll om en ledare är en man eller en kvinna? 

 Tror du att det finns skillnad/likheter mellan en kvinna eller en man i 

ledarroll? Om ja, vad tror du anledningen till det är? 

 Vilka nackdelar anser du att en kvinna eller man som ledare har?  

 Vilka fördelar anser du att en kvinna eller man som ledare har? 

 Tror du en kvinna/man i ledarposition blir bemött på ett annat sätt än vad en 

man/kvinna i ledarposition blir? (frågan formuleras till deltagarens kön) 

 Upplever att du att män och kvinnor behandlas på samma sätt när det t.ex. 

gäller arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter? 

 

 Är det något du vill tillägga?   

 Får vi återkomma om det är något vi behöver komplettera?  

 

 
 


