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Sammanfattning 
Studien syftar till att undersöka huruvida kvinnliga ledare i mans- respektive kvinnodominerade 

branscher beskriver sitt ledarskap som manligt eller kvinnligt utifrån modellen “Kvinnligt 

jämfört med manligt ledarskap”, eller om det finns andra förklaringsmodeller. Studien 

undersöker särskilt om kvinnliga ledare i mansdominerade branscher beskriver sig anamma en 

manlig ledarstil. Undersökningen baseras på en kvalitativ studie i form av semi-strukturerade 

intervjuer med åtta kvinnliga ledare och grundar sig främst på respondenternas beskrivningar 

kring sitt ledarskap tillsammans med modellen, ”Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap”. 

Studiens resultat visar att våra respondenter i mansdominerade branscher inte beskriver sig 

anamma en manlig stil i sitt ledarskap. Den mest betydelsefulla upptäckten är att respondenterna 

främst beskriver sig ha kvinnliga ledaregenskaper och färre manliga ledaregenskaper oberoende 

av vilken bransch de arbetar i. Studiens avslutande slutsats är att ledarskapet formas utefter 

individens personlighet och personliga egenskaper.  
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1. Inledning 
I inledningen presenteras först den bakgrund som stödjer den problematisering som undersöks. 

Fortsättningsvis redogörs studiens syfte och vilka frågeställningar som valts baserat på detta 

syfte. Avslutningsvis presenteras en avgränsning för studien samt tidigare forskning.  

 

1.1 Bakgrund  
Sverige har länge strävat efter jämställdhet. Ur ett historiskt perspektiv har männen dominerat 

arbetslivet och trots att jämställdheten mellan könen på arbetsplatsen ökar så råder det i nuläget 

fortfarande mansdominans i ledande positioner (Ledarna, 2015).  

  
Kvinnor började etablera sig på arbetsmarknaden under 1970-talet och andelen kvinnor ökade 

därefter märkbart på arbetsplatser. Idag har Sverige nästintill jämställdhet mellan könen på 

arbetsmarknaden då omkring hälften av alla anställda är kvinnor. Trots detta har det inte skett en 

lika stor utveckling för kvinnor när det kommer till ledande positioner, ändå ökar antalet 

kvinnliga ledare varje år. I början av 2000-talet var ungefär en fjärdedel av alla ledare i Sverige 

kvinnor och idag är det omkring en tredjedel (Ekonomifakta, 2014) vilket ger en ungefärlig 

procentenhetsökning på 8 % (Ledarna, 2014). Enligt en undersökning från Ledarna (2015) 

kommer det kring 2031 råda jämställdhet inom ledarpositionerna mellan könen i Sverige men 

inte förrän år 2065 kommer det finnas lika många kvinnor som män i vd-positioner. Dessutom 

befinner sig kvinnliga ledare främst i kvinnodominerade branscher. Inom den offentliga sektorn, 

där kvinnor dominerar, är jämställdheten mellan könen på ledande positioner nästan uppnådd. 

Till skillnad från mansdominerade branscher, såsom bygg- och industribranschen, där knappt en 

till två av tio ledare är kvinnor (Ledarna, 2015).  

  
Northouse (2007) redovisar flera studier som menar att kvinnor hindras att nå ledande positioner 

på grund av osynliga barriärer i organisationer. Alvesson (1989) förklarar att samhället har 

format hur kvinnor och män bör vara som individer. Med andra ord finns det stereotyper i 

samhället av respektive kön som dessvärre påverkar kvinnors position på arbetsmarknaden. På 

grund av samhällets stereotyper är kvinnor mer utsatta och har svårare att nå ledande positioner. 

Detta då männen uppfattas som starkare individer som handlar intellektuellt och bestämt i sitt 
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ledarskap och som inte blir lika emotionellt involverade. Samtidigt menar Alvesson (1989) att 

utifrån ett stereotypiskt förhållningssätt är kvinnor mer känslomässiga och därför inte lämpade 

som ledare. Stereotyper leder till normer inom arbetslivet där männen beskrivs som 

målfokuserade och effektiva i sitt ledarskap medan kvinnor inte anses ha de egenskaper som 

krävs för en ledande position. Alvesson (1989) menar att på grund av kulturella förväntningar på 

respektive kön blir kvinnor oftast ifrågasatta i ledande positioner och behöver legitimera sin roll. 

 

Som nämns ökar kvinnor i antal inom ledande positioner, en ökning som sker främst i 

mansdominerade branscher. En förklaring till att jämställdheten ökar inom arbetslivet är intresset 

av att göra förstklassiga rekryteringar som då lett till att företaget arbetat aktivt med 

jämställdhetsprojekt samt ett ökat genustänkande i organisationen (Kollega, 2014). Trots att 

utvecklingen går framåt finns rapporter om att kvinnor fortfarande hindras i arbetslivet.  

Per Bodin, vd för Grant Thornton, berättar om anställdas attityder mot kvinnliga ledare; 

 
När jag frågade våra medarbetare om vem de tyckte skulle bli chef så föreslog de allra flesta en manlig 

medarbetare. Men när jag frågade varför de inte föreslog en kvinna sade de ”hon vill inte” eller ”hon har barn, 

men hon vore ju jättebra”. Omedvetet valde man män, eftersom man utgick från att det fanns flera hinder för 

kvinnorna.  
Per Bodin 

(Svenskt näringsliv, 2013) 

 

Liknande slutsats drar Wahl m.fl. i rapporten Ökad medvetenhet men långsamt framåt från 2014 

som är en intervjustudie om kvinnor och män på ledande positioner i det svenska näringslivet. 

Organisationer influeras idag mer av ett genustänk samt arbete mot jämställdhet men Wahl m.fl. 

undersökning tyder på att jämställdhetsarbetet inte leder till mer jämställda arbetsplatser. Wahl 

m.fl. (2014) menar att det finns kritiska röster bland kvinnor på ledande positioner i svenskt 

näringsliv, då män har en tendens att inte lyssna på kvinnorna eller ge bekräftelse trots att 

kvinnorna och männen är jämlika i sina roller. Vad kvinnorna främst tenderar att ta upp är att 

inom näringslivet genomförs olika aktiviteter för att nå förändring mot ökad jämställdhet mellan 

könen, men dessa aktiviteter är riktade mot kvinnor och inte män. Därmed ändrar inte männen 

sitt beteende mot kvinnor i ledarpositioner på arbetsplatsen utan det är kvinnorna som behöver 
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förändras. Enligt Wahl m.fl. (2014) så orsakar jämställdhetsarbetet en motsatt effekt då 

aktiviteter eftersträvar förändring hos kvinnliga ledare och inte manliga. Därmed drar Wahl m.fl. 

(2014) slutsatsen att en förändring i organisationer endast uppstår när kvinnor i ledande 

positioner förändrar sitt beteende.  

  
En jämförbar problematik beskriver Eagly och Johnson (1990) att kvinnliga ledare anammar en 

manlig stil i sitt ledarskap i mansdominerade branscher. Eagly och Johnson (1990) menar att 

kvinnliga ledare blir mer accepterade på arbetsplatsen i en mansdominerad bransch om 

ledarskapet är mer likt manligt ledarskap. Argumentet stärks även av Eaglys senare forskning 

gjord tillsammans med Johannessen-Schmidt och Engen (2003) då kvinnor i mansdominerade 

organisationer möter större utmaningar än män. För att kvinnliga ledare i mansdominerade 

branscher ska nå högre ledarpositioner inom organisationen behöver de enligt Eagly m.fl. (2003) 

använda sig av ett manligt ledarskap. 

 

1.2 Problemformulering 
Avsikten med denna studie är att studera den problematik som redovisas ovan. Enligt Eagly m.fl. 

(1990, 2003) behöver kvinnliga ledare anamma en manlig ledarstil i mansdominerade branscher 

för att nå ledande positioner. Denna studie undersöker hur kvinnliga ledare i svenskt näringsliv 

beskriver sitt ledarskap, och då om beskrivningarna följer en manlig eller kvinnlig stereotyp. Vi 

är särskilt intresserade av om det finns skillnader i beskrivningarna beroende på om aktuell 

bransch är kvinno- eller mansdominerad. Det är intressant att undersöka detta då trots det 

svenska jämställdhetsarbetet så har kvinnor inom svenskt näringsliv svårare att nå ledande 

positioner än män (Wahl m.fl, 2014). Eagly m.fl. (1990, 2003) drar även slutsatsen att det finns 

skillnader i ledarskapet mellan könen (som kommer redovisas mer ingående i tidigare forskning, 

avsnitt 1.4). Därför är det intressant att undersöka om kvinnliga ledare, i mans- respektive 

kvinnodominerade branscher, beskriver sitt ledarskap i enlighet med en stereotypisk manlig eller 

kvinnlig ledarstil eller om det finns andra förklaringsmodeller som ligger närmare de kvinnliga 

ledarnas beskrivningar av sitt ledarskap.  
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1.3 Syfte  
Denna studie syftar till att undersöka huruvida kvinnliga ledare i mans- respektive 

kvinnodominerade branscher beskriver sitt ledarskap som manligt eller kvinnligt utifrån 

modellen “Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap”, eller om det finns andra 

förklaringsmodeller. Studien undersöker särskilt om kvinnliga ledare i mansdominerade 

branscher beskriver sig anamma en manlig ledarstil.  

 

1.3.1 Frågeställningar 

Utifrån ovanstående problematisering och syfte avser vi besvara följande frågeställningar;  

● Vilka gemensamma mönster finns det mellan respondenternas beskrivningar av sitt 

ledarskap med modellen “Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap”? 

 

● Beskriver de kvinnliga respondenterna i mansdominerade branscher sig anamma en 

manlig ledarstil? 

 

1.3.2 Avgränsningar  

Som diskuterats i bakgrunden så har kvinnor i det svenska näringslivet svårare att nå ledande 

positioner än män och en bidragande faktor kan vara att kvinnors ledarskap skiljer sig från mäns. 

Då kvinnliga ledare har svårare att nå ledande positioner än män har vi valt att studera 

problematiken ur ett kvinnligt perspektiv och därför intervjuas enbart kvinnliga ledare, inte män. 

Studien undersöker inte hur de kvinnliga ledarna utövar sitt ledarskap utan hur de beskriver sitt 

ledarskap. Detta för att det är betydligt mer komplicerat att faktiskt undersöka hur de utövar sitt 

ledarskap.  
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1.4 Tidigare forskning  
Kvinnors entré i ledarpositioner har väckt intresset bland många att undersöka om det finns 

någon koppling mellan kön och ledarskap. Eagly och Johnsons studie från 1990 undersöker om 

det finns någon koppling mellan dessa två parametrar. De börjar med att redogöra Lodens 

slutsats från 1985 som menar att det finns skillnader mellan könen i ett ledarskap. Enligt Loden 

karakteriseras manligt ledarskap av tävlingsinstinkt och starkare, enskild, kontroll och där 

männen inte är emotionellt involverade. Loden redogör att kvinnor är empatiska i sitt ledarskap 

där de ofta släpper sin starka kontroll och involverar fler parter. Lodens undersökning är en 

utveckling av en studie gjord av Sargent från 1981 som menar att vare sig vilken position och 

roll en person har i samhället så beter sig män och kvinnor stereotypiskt på grund av sitt kön 

(Eagly, Johnson, 1990). Eagly och Johnsons (1990) undersökning visar att det finns skillnader 

mellan kvinnor och män i ledarskapet. Skillnaderna är små men kvinnliga ledare är i högre grad 

mer måna om att behålla en personlig relation med sina medarbetare och är mer 

uppgiftsorienterade än vad de studerade männen är. Vilket enligt Eagly och Johnson (1990) visar 

att kvinnor är mer demokratiska och aktiva i ledarskapet, medan männen föredrar ett mer 

enväldigt eller styrande ledarskap.  

  
Eagly och Johnson (1990) undersöker sambanden mellan kön och ledarskap utifrån perspektivet 

demokratisk eller auktoritärt ledarskap. En senare studie av Eagly, Johannessen och Engen 

(2003) studerar ledarskap hos kvinnor och män från en transformerande, transaktionellt och 

laissez-faire utgångspunkt. Northouse (2007) beskriver att transformerade ledarskap innehåller 

karismatiska och emotionella element och runt mitten av 1990-talet utvecklade forskaren Bass 

det transformerande ledarskapet samt definierar även ledarskapsstilarna transaktion och laissez-

faire. Enligt Bass (Northouse, 2007) är transformerande ledarskap när ledaren utvecklar sina 

medarbetare att nå största möjliga potential och motiverar sina medarbetare till att agera. Ledaren 

stöttar även sina medarbetare fullt ut och är beredd att sätta sina egna idéer åt sidan för att nå 

bästa möjliga resultat för organisationen. Skillnaden mellan transformerande och transaktionellt 

ledarskap är att en ledare som efterträder ett transaktionellt ledarskap inte fokuserar på personers 

egen utveckling. För att nå mål eller resultat använder sig ledaren av olika typer av värden för att 

personalen ska motiveras i sitt arbete. Ledaren influerar sina medarbetare att agera genom 
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exempelvis belöning eller negativ förstärkning. Bass beskriver laissez-faire som den frånvarande 

ledaren, då en laissez-faire ledare inte aktivt utför någon typ av ledarskap (Northouse, 2007). 

Resultatet från studien av Eagly m.fl. (2003) visar att kvinnliga ledare tar an ett mer 

transformerande ledarskap samt i högre grad ger belöning ur ett transaktionellt ledarskapet än 

män. Männen anammar i högre grad ett transaktionellt ledarskap förutom belöning samt laissez-

faire ledarskap.  

En studie gjord av amerikanska management-konsultbolaget Caliper (2005) argumenterar att 

kvinnliga ledare är mer övertygande, påstridiga och risk-tagande än män. Studien tyder även på 

att kvinnor har ett mer flexibelt ledarskap och är mer empatiska och sociala mot sina 

medarbetare jämfört med manliga ledare. Calipers (2005) undersökning beskriver också 

kvinnliga ledare som mer öppna för att ta in nya perspektiv och där kvinnorna är skickliga på att 

handla snabbt när det gäller beslutsfattande. En orsak till detta är att kvinnliga ledare är villigare 

att ta in andra perspektiv och utgå från ett vidare perspektiv än män, när männen i ledarskapet 

fattar beslut grundas det främst på deras egna perspektiv och genom sin position beslutar de 

själva. Kvinnliga ledare har även en större förmåga än männen att leda sina medarbetare, då 

studien (Caliper, 2005) menar att kvinnor agerar som en mentor och knyter en djupare kontakt 

med sina medarbetare, samt vill hjälpa dem att utvecklas i rätt riktning. De manliga ledarna i 

undersökningen visar höga värden på empati, flexibilitet och social förmåga, men dessa ligger 

under de kvinnliga värdena. Männen beskrivs som grundligare i sitt ledarskap än kvinnorna. Den 

största skillnaden mellan könen som nämns i studien (Caliper, 2005) är lyssnandet, då kvinnliga 

ledare sägs ha en starkare tendens att lyssna, lära och reflektera.     
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2. Teoretiska underlag 
För att kunna analysera hur kvinnors ledarskap utformar sig beskriver och definieras först 

begreppet “ledarskap”, utefter det fortsätter vi med att presentera vår egenutformade modell 

“Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap”. Studien syftar även till att undersöka om det finns 

andra förklaringar kring de kvinnliga ledarnas beskrivningar av sitt ledarskap än kön. Därför 

redovisas även ledarskapsmodeller som är allmänt vedertagna och inte direkt är kopplat till ett 

kvinnligt och manligt ledarskap.  

 

2.1 Definition ”ledarskap” 
Vi har valt att endast använda oss av begreppet “ledarskap” och inte begreppet “chef” i studien 

då våra respondenter under intervjutillfället beskrivit sig som ledare som utövar ett ledarskap. 

Våra respondenter innehar därmed inte enbart en chefsroll utan bedriver även ett ledarskap 

utifrån nedanstående definition; 

 
Ledarskap är en process där en individ påverkar en grupp av individer för att nå ett gemensamt mål 

Northouse, 2007 

Definitionen beskriver begreppet som en process där ledarskapet involverar individer som bildar 

en grupp. Med hjälp av en individ involveras gruppen att nå ett gemensamt mål (Northouse, 

2007).  

 

2.2 Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap  
Studiens syfte är att undersöka huruvida kvinnliga ledare i mans- respektive kvinnodominerade 

branscher beskriver sitt ledarskap som manligt eller kvinnligt utifrån modellen “Kvinnligt 

jämfört med manligt ledarskap”, eller om det finns andra förklaringsmodeller. En egenutformad 

modell “Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap” har utformas för att undersöka detta samt då 

det inte finns en allmänt vedertagen modell som beskriver det manliga respektive kvinnliga 

ledarskapet. Nedan redovisas modellen och hur modellen har formats beskrivs mer utförligt 

under metodavsnittet Operationalisering 3.5.   
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Modellen är främst baserad utifrån tidigare forskning (avsnitt 1.4) med material främst från 

Eaglys två studier ”Gender and Leadership Style: A Meta-analysis” (1990) och 

”Transformational, transactional, and Laissez-Faire Leadership Styles” (2003). Även studier 

från Caliper (2005) och Alvesson (1989) har använts vid utformningen av modellen. Resultaten 

från Eagly m.fl., Caliper och Alvesson visar att det finns skillnader mellan kvinnor och män när 

det gäller ledarskap. Därmed har en modell utformats som redovisar fem ledaregenskaper för 

respektive kön, som karakteriserar manligt respektive kvinnligt ledarskap.  

 

Kvinnligt ledarskap 

Eagly och Johnsons studie från 1990 beskriver kvinnor i sitt ledarskap som socialt aktiva 

personer som genom kommunikation och engagemang vill behålla en personlig relation till sina 

medarbetare och skapa ett stort socialt nätverk. Samma resultat redovisar Caliper (2005) som 

även beskriver kvinnliga ledare som mer flexibla och förstående och som använder sig av 

medarbetarnas bidrag till organisationen. Viktigt för kvinnor i sitt ledarskap är att vara en mentor 

för sina medarbetare och agera demokratiskt vid beslut. Eagly, Johannessen och Engens studie 

från 2003 stärker även kvinnors benägenhet att fungera som en mentor då kvinnliga ledare gärna 

vill motivera sina medarbetare att agera. Studien visar även att kvinnor i sitt ledarskap vill stötta 

sina medarbetare fullt ut och inkludera sina medarbetare vid beslutprocesser och därmed agerar 

demokratiskt. Senare studier från Caliper (2005) har ett samband med Eagly m.fls studie (2003) 

då kvinnliga ledare har lättare att godta andras förslag samt lyssna, lära och reflektera utifrån 

andras åsikter och insatser. Fortsättningsvis beskriver Caliper (2005) kvinnor som mer empatiska 

än män i sitt ledarskap, vilket redan redovisats i Eaglys och Johnsons studie (1990). Kvinnor 

beskrivs redan då som mer empatiska och som generellt agerar mer demokratiskt, detta på grund 

av att kvinnliga ledare lättare vågar släppa sin kontroll och inkludera fler parter. Dessa studier 

(Alvesson 1989, Eagly, Johannessen-Schmidt och Engen, 2003) förklarar att i samband med att 

kvinnor i sitt ledarskap skiljer sig från män behöver kvinnor legitimera sig ytterligare i sin 

ledarroll samt i en större utsträckning övertyga sina medarbetare, för att inte bli ifrågasatt, att 

man som kvinna är rätt för rollen. 
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Utifrån ovanstående redogörelse har vi kategoriserat kvinnligt ledarskap utifrån fem 

ledaregenskaper. Kvinnligt ledarskap är enligt vår modell relationskapande då kvinnor är måna 

om relationer och vill ha ett socialt brett nätverk. Kvinnliga ledare är kommunikativa då de 

strävar efter att inkludera sina medarbetare och gemensamt fattar beslut, vilket vi kategoriserat 

som ledaregenskapen demokratisk. I relation till detta är kvinnliga ledare öppna för andras 

perspektiv genom att ha ett flexibelt synsätt, vilket även är en av orsakerna att de är empatiska i 

sina beslut och mot sina medarbetare. Däremot behöver kvinnor i sitt ledarskap övertyga i högre 

utsträckning gentemot en man då kvinnor ofta blir ifrågasatta. Kvinnligt ledarskap karaktäriseras 

i vår modell, av ledaregenskaperna: Demokratisk, relationsskapande, öppen, empatisk och 

övertygande. 

Manligt ledarskap 

Utifrån tidigare forskning så skiljer sig männens ledarskap och ledaregenskaper från kvinnornas. 

Studien från Caliper (2005) beskriver män som grundligare i sitt ledarskap än kvinnor samt att 

männen i högre grad förlitar sig på sina egna idéer och perspektiv vid beslutsfattande. Detta 

resonemang redovisades i tidigare studier då Loden (Eagly, Johnson, 1990) beskriver manliga 

ledare som starka individer som handlar kontrollerat. Även Eagly och Johnson (1990) beskriver 

männen som enväldiga och styrande i sitt arbetssätt. Loden (Eagly, Johnson, 1990) argumenterar 

att männen i ledarskapet har en starkare tävlingsinstinkt än kvinnor och vill därmed inte släppa 

kontroll och bli emotionellt involverade. Forskningen av Eagly m.fl. (2003) stämmer överens 

med Lodens argument då männen håller ett avstånd till sina medarbetare och inte är måna om att 

skapa en djupare kontakt. Alvesson (1989) förklarar att manligt ledarskap ses som mer stabila än 

kvinnor då männen håller ett personligt avstånd till sina medarbetare och därmed behåller en 

kontroll och stabilitet i alla situationer. Alvesson förklarar männen som mer intellektuella än 

kvinnor då män i sitt ledarskap främst fokuserar på målet och inte blir känslomässigt 

involverade. Caliper (2005) bekräftar tidigare forskning då manligt ledarskap karaktäriseras som 

bestämd och stabil som genom sin position fattar besluten mestadels enväldigt. Manliga ledare 

har därmed en vilja att nå målet snabbt och vill inte ta in allt för många perspektiv som kan 

hindra processen (Caliper, 2005). 
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Utifrån ovanstående redogörelse har vi kategoriserat det manliga ledarskapet utifrån fem 

ledaregenskaper. Männen är stabila och starka i sitt ledarskap, samtidigt som de ofta är 

självgående eftersom de litar på sina egna instinkter. Män i ledarskapet har en styrande 

ledaregenskap då de tar ett visst avstånd från sina medarbetare och tycks utöva ett enväldigt 

ledarskap. I ledarskapet är männen även djupt fokuserad på mål och vill arbeta snabbt samt 

effektivt. Därmed är männen i ledarskapet handlingskraftiga för att de inte föredrar långdragna 

processer samt målorienterade då fokus ständigt ligger på att nå resultat. Manligt ledarskap 

karaktäriseras i vår modell, av ledaregenskaperna: Styrande, mål-orienterad, handlingskraftig, 

självgående och stabil.  

 

Figur 1, “Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap” 
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2.3 Ledarskapsmodeller 
Under detta avsnitt presenteras fyra ledarskapsmodeller; två av de klassiska ledarstilarna samt 

situationanpassat- och karismatiskt ledarskap. Dessa fyra typer av ledarskap är inte kopplade 

till kön utan är ledarstilar som används generellt och som kan appliceras både på män och 

kvinnor. Då studien även syftar till att undersöka om respondenternas beskrivningar av sitt 

ledarskap kan förklaras utifrån andra modeller presenteras dessa ledarskapsmodeller.  

 

2.3.1 Klassiska ledarskapsmodeller 

Kurt Lewin var en tysk-amerikansk psykolog som under 1930-talet formade och etablerade den 

klassiska ledarskapsmodellen. Lewin definierade olika ledarstilar inom det klassiska ledarskapet 

och skilde dem åt. Två av de klassiska ledarstilarna som benämns auktoritärt och demokratiskt 

ledarskap (Drakenberg, 1997) redovisas nedan;   

 

Historiskt sett är det auktoritära ledarskapet den vanligaste typen av ledarskap. En auktoritär 

ledare styr verksamheten med bestämda och tydliga metoder. Besluten fattar den auktoritära 

ledaren själv och det auktoritära ledarskapet saknar många av de gemensamma överläggningar 

och beslut som ofta uppstår i de mer moderna och vanliga ledarstilarna idag (Granér, 1994). En 

auktoritär ledare har ofta svårt att lita på sina medarbetares omdöme och kompetens och väljer 

att beblanda sig i och kontrollera mindre uppgifter istället för att delegera och förlita sig på att 

medarbetarna gör sina uppgifter på ett korrekt sätt (Lennéer- Axelson & Thylefors, 2005). 

Ofta är engagemanget hos medarbetarna lågt då den auktoritära ledaren i regel inte visar ett stort 

intresse för sina anställda genom att värna om deras behov och åsikter. Den auktoritära ledaren 

tenderar även att vara ointresserad att skapat relationer med anställda (Andersson, 1994).  

Ett demokratiskt ledarskap ser man ofta som det auktoritära ledarskapets motsats. I en 

organisation som styrs av ett demokratiskt ledarskap så sätts en stor vikt på att göra 

gemensamma beslut där medarbetarna har en stor påverkan på utfallet (Granér, 1994). 

Den demokratiske ledaren sätter sig in i sina underordnades situation och strävar inte bara efter 

lönsamhet för verksamheten utan lägger även stort fokus på de underordnade, deras värderingar 
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och behov för att få dem att trivas inom organisationen (Lennéer- Axelson & Thylefors, 2005). 

En demokratisk ledare styr fortfarande verksamheten men är bättre på att delegera uppgifter och 

förlita sig på att medarbetarna kan hantera sitt vanliga arbete och uppgifter själva och har därför 

lättare att släppa kontroll (Andersson, 1994). Beslut tas ofta i grupp där den demokratiske 

ledaren är öppen och lyssnar på medarbetarnas åsikter och förslag, vilket gör att medarbetarna 

får ett större inflytande än i en verksamhet som styrs av ett auktoritärt ledarskap (Lennéer- 

Axelson & Thylefors, 2005). 

En demokratisk ledare ses som en person som är stark, trygg och med ett gott självförtroende och 

som förespråkar att de gemensamma målen driver verksamheten. Det leder till att den 

demokratiska ledaren är väldigt öppen inför andras förslag och litar på sina anställda. 

(Andersson, 1994). De egenskaper en demokratisk ledare besitter och den effekt ledarstilen har 

på verksamheten gör att denna ledarstil idag ses som den mest effektiva (Lennéer- Axelson & 

Thylefors, 2005). 

2.3.2 Karismatiskt ledarskap 

Enligt Stora svenska ordboken (2004) definieras karisma som;  

Stark personlig utstrålning (som ger förmåga att leda andra människor) 

Ordet karisma uppkom på 1800-talet av Max Weber, som var en tysk sociolog och filosof. 

Karismatiska människor är människor som har stor auktoritet och som med sina personliga 

egenskaper kan påverka andra människors tankesätt, ideologi och beslut. En karismatisk ledare 

beskrivs ofta som inspirerande och med en utstrålning som väcker entusiasm och motivation hos 

människorna den karismatiske ledaren utövar sitt ledarskap på (Rohlin m.fl., 2003). De 

karismatiska ledarna har ofta en förmåga att få människor att inte bara följa dem utan att vilja 

följa dem. Detta kan ske trots att deras ideologier, tillvägagångsätt och åsikter i sig kan vara 

ologiska och i vissa fall absurda; men med hjälp av sin karisma kan de trots detta lyckas 

implementera idéer och åsikter hos människor (Lennéer- Axelson & Thylefors, 2005). Ett bra 

exempel på en skicklig karismatisk ledare är Adolf Hitler som lyckades implementera sina 

extrema tankesätt och ideologier hos människor (Clegg, 2007). Egenskaper som är vanliga hos 
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individer och som tolkas som karismatiska är bland annat; stort självförtroende, stark 

övertygelse, god retoretisk och en förmåga att argumentera. (Rohlin m.fl., 2003).  

2.3.3 Situationsanpassat ledarskap 

Situtionsanpassat ledarskap är en av de mer moderna ledarstilarna. Modellen uppkom i slutet på 

1980-talet av Blanchard och Hersey, två amerikanska experter inom management och 

beteendeteori (Wolvén, 2000). Situationsanpassat ledarskap går ut på att ledaren anpassar sitt 

ledarskap utefter personal, individen i sig och yttre faktorer. Beroende på medarbetarnas 

kunskapsnivå och mognad så antar den situationanpassade ledaren olika roller. En 

situationsanpassad ledare sägs därför vara väldigt flexibel och byter ledarskap och roller 

regelbundet (Granér, 1994). Då alla individer är olika, och har olika kunskap inom olika områden 

samt är mer eller mindre självständiga så behövs ledare som ibland är mer styrande och ibland är 

mer stödjande beroende på individen och dess mognadsnivå. Om ledaren förlitar sig på en 

medarbetares kunskapsnivå och självständighet har den en mer delegerande roll och om inte så 

används en mer stödjande roll i dennes ledarskap (Wolvén, 2000).  
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3. Metod 
Vår metod består av en kvalitativ studie i form av semi-strukturerade intervjufrågor. Under vår 

metod ges resonemang för de val vi gjort och hur vi gått tillväga i val av metod, urval av 

respondenter och branscher. Även redovisas operationaliseringen av modellen “Kvinnligt 

jämfört med manligt ledarskap” samt syftet med varje intervjufråga.  

 

3.1 Val av metod  
Under detta avsnitt beskrivs val av metod; hur vi gått tillväga för att undersöka vårt syfte samt 

vilka metoder vi använt och varför vi valt att använda dem. 

 

Kvalitativ studie 

För att få fram ett resultat som kan besvara vårt syfte så bra som möjligt har vi valt en kvalitativ 

undersökning. En kvalitativ undersökning är en forskningsstrategi som främst baseras på att 

tolka olika samhälleliga fenomen, till skillnad från en kvantitativ undersökning som främst 

studerar en större volym av data (Bryman, 2011). Den kvalitativa metoden ger oss utrymme att 

tolka respondenternas egna utsagor och metoden lägger störst vikt vid hur individen uppfattar 

och tolkar sin sociala verksamhet (Bryman, 2011). Då studiens syfte är att studera 

respondenternas beskrivningar av deras ledarskap ser vi en kvalitativ studie som mest lämplig 

och relevant för studien då det är respondenternas egna tolkningar och uppfattningar av deras 

ledarskap som undersöks.  

Vid genomförandet av en kvalitativ undersökning har vi valt att använda oss av semi-

strukturerade intervjufrågor (Trost, 1997) då en av många fördelar med en semi-strukturerad 

intervju är att vi innan intervjutillfället kunde formulera frågorna utefter givna teman. För att få 

fram den huvudsakliga informationen från våra respondenter formulerade vi frågorna utifrån 

teman som var anknutet till vårt syfte och i samband med våra modeller. Dessa frågor var öppna 

(dvs. inte ja eller nej frågor) vilket i sig ger öppna, utförliga och mer individuella svar samt gav 

oss tillfälle till att ställa följdfrågor om det skulle vara aktuellt och relevant för studien (Trost, 

1997). För redovisning av de intervjufrågor som ställts till respondenterna se bilaga 1.  
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Material samt teoretisk litteratur 

Materialet som vi valt att utgå ifrån består av vetenskapliga artiklar och litteratur. Processen 

bestod av granskning av avhandlingar och dylikt från Uppsala universitets databas (nyckelord; 

kvinnligt ledarskap, genus och management, ledarskap etc.) samt Libris skrivna av forskare, 

professorer etc. Genom granskning hittade vi gemensamma nämnare både i litteratur inom ämnet 

i form av referenser samt modeller inom ledarskap. Dessa undersöktes därefter vidare och vi 

valde litteratur som var relevanta för vårt ämne.  

 

Teoriavsnittet är uppdelat i ledarskapsmodeller och egenutformad modell. Då det i nuläget inte 

finns en vedertagen modell som förklarar manligt och kvinnligt ledarskap har vi utifrån tidigare 

forskning skapa en egen modell, “Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap”. Då studiens syfte är 

att undersöka huruvida kvinnliga ledare i mans- respektive kvinnodominerade branscher 

beskriver sitt ledarskap som manligt eller kvinnligt utifrån modellen “Kvinnligt jämfört med 

manligt ledarskap”, eller om det finns andra förklaringsmodeller, används inte endast modellen 

“Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap” utan också andra ledarskapsmodeller som inte 

kopplas till kön. De specifika ledarskapsmodellerna, klassiska ledarstilarna (två stycken) samt 

situationsanpassat och karismatiskt ledarskap, har valts då de främst stämmer överens med de 

förklaringar som kan ges i förhållande till respondenternas beskrivningar av sitt ledarskap.  

 

De vetenskapliga artiklar vi baserat vår studie utefter används i hög grad i avhandlingar och 

forskning inom ämnet ledarskap samt refereras flitigt i artiklar och studier. Vi har främst använt 

oss av vetenskapligt material från Eagly, en forskare som har haft en stor påverkan inom området 

ledarskap och genus världen över. Eagly har auktoritet och stor expertis när det kommer till vårt 

studieområde och har därför hög tillförlitlighet vid studiens problematisering samt utformningen 

av modellen “Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap”. Flertalet av de källor som använts är 

studentlitteratur (förekommer främst vid beskrivning av ledarskapsmodellerna) som vi anser som 

trovärdiga då de är undervisningsmaterial. Resterande källor, som främst hittas i bakgrunden, 

består av tidigare forskning inom ämnet samt undersökningar och artiklar som nyligen 

presenteras i Sverige och som vi ser tillförlitliga och i relevans med vårt ämne.  
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3.2 Urval 
Detta avsnitt är uppdelat i urval av respondenter och urval av branscher. I båda sektionerna 

beskrivs urvalet i sig och sektionerna innehåller också grundläggande förklaringar till varför vi 

valt dessa urval och hur urvalen gjorts. 
 
Urval av respondenter 
Vi har valt att utföra kvalitativa intervjuer med åtta kvinnor som besitter ledarroller inom olika 

företag i olika branscher. Sex av de valda respondenterna är verkställande direktörer på företaget 

de arbetar på, en är finanschef och den sista är konsult och egenföretagare med inriktning på HR 

och ledarskapsutveckling. För mer utförlig beskrivning av varje respondent och även den 

namnbeteckning som kommer användas för varje respondent se bilaga 2.   

 

Valet av respondenter var ett strategiskt urval då vi har baserat vårt urval på faktorer som är av 

betydelse för vårt ämne och valt individer som uppfyller specifika faktorer, såsom kön, position 

och erfarenhet. (Trost, 1997). Utgångspunkten är att basera studien på kvinnliga ledares 

beskrivningar av sitt ledarskap och därmed har vi försökt finna respondenter som befinner sig i 

en roll som utövar ledarskap.  

 

Vårt första urval baseras på listan som fastställts av Veckans Affär: “30 mäktigaste direktörer 

2015”. Sju personer från listan kontaktades via mail vilket senare ledde till fyra personer som 

respondenter i vår studie. Andra urvalet utgick från sociala nätverket LinkedIn med sökorden 

“CEO”, “Cheif” och “CFO” inom Stockholmsregionen. Sökresultatet blev omkring 200 personer 

blandat av kvinnor och män och utifrån personens respektive profil och kön valdes 20 personer 

ut. Av dessa 20 personer kontaktades 10 stycken via mail.  

 

Sista steget i urvalsprocesserna är baserat på de kontaktuppgifter som vi fann från vårt 

ursprungliga urval. Vissa personer gick inte att hitta och därmed kontaktades 17 intressenter av 

50 möjliga. Urvalet är även baserat inom Stockholmsområdet med ett undantag, en respondent är 

stationerad i Uppsala.  
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Urval av branscher  
Studien grundar sig på kvinnliga ledares beskrivningar kring sitt ledarskap och den bransch de 

befinner sig i. Därmed var det viktigt att få ett jämnt antal respondenter från mans- och 

kvinnodominerade branscher. Urvalet baseras därmed inte enbart på faktorerna kön, position och 

erfarenhet utan även utifrån mans- eller kvinnodominerade branscher. För att göra en jämförelse 

mellan bransch och respondenternas beskrivningar av deras ledarskap så behövde vi definiera om 

branscherna våra respondenter arbetar inom är mans- eller kvinnodominerade. Vi har definierat 

branscherna som antingen mans- eller kvinnodominerade utifrån variabeln andel. En bransch 

med en högre andel män gentemot kvinnor klassar vi som mansdominerad och en bransch med 

en högre andel kvinnor gentemot män klassar vi som kvinnodominerad. Utifrån detta 

resonemang så är fyra respondenter från mansdominerade branscher medan de övriga fyra är från 

kvinnodominerade branscher. 

 

Ur statistiska centralbyråns rapport (2013) om kvinnor och män i näringslivet ser jämställdheten 

ut så här:  

Bransch  Andel  
Man (%) 

Andel 
kvinna (%) 

Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 62,2 37,8 

Byggverksamhet 89,7 10,3 

Service verksamhet (ex catering) 26,4 73,6 

   

Då ovanstående statistik är både från offentlig och privat 
sektor, redogörs här nedan den offentliga sektorn enskilt för att 
förtydliga könsdominansen inom den offentliga sektorn;  
 
Offentliga sektorn 

 
 
 
 
27 

 
 
 
 
73 

(Jämställdhetskartan, 2014)   
 

Tabell 1. Jämställdhet mellan könen i svenskt näringsliv 

 

Fyra av respondenterna befinner sig i branscher inom bygg, ekonomi, vetenskap och teknik. 

Utifrån tabellen kan vi klassificera dessa branscher som mansdominerade. De övriga fyra arbetar 
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inom HR, service och statlig verksamhet som enligt statistiken är kvinnodominerade branscher 

(SCB, 2013).  
 
3.3 Tillvägagångssätt  
Ett av de första stegen vi tog var att kontakta kvinnliga ledare som vi ansåg var relevanta för vår 

studie - vilket vill säga kvinnliga ledare med betydande erfarenheter av ledarskap. Vi tog först 

kontakt via mail med det urval vi hade (se bilaga 3) och inväntade svar. Från vårt urval fick vi 10 

svar och åtta av dem valde vi att gå vidare med. Att de övriga två inte gick vidare i processen 

berodde på att dessa inte hade möjlighet att träffas personligen utan kunde bidra till vår studie i 

skriftlig form eller via Skype. Åtta kvinnliga ledare ansåg vi tillräckligt för en kvalitativ studie 

och möten bokades in inom en månads tid, mellan den 10 november och den 7 december. När 

intervjutillfället närmade sig skickades ett mail ut till respondenterna för att mer utförligt 

beskriva vårt syfte med studien och hur intervjun var upplagd (se bilaga 4). Intervjutillfället tog 

mellan 30 och 60 minuter, beroende på hur utförligt varje enskild respondent besvarade varje 

fråga och hur relevant det var för oss att ställa följdfrågor till deras svar.   

 

Mellan intervjutillfällena arbetade vi med vår uppsats genom att få ner all data såsom tidigare 

forskning, teori och metod skriftligt i vår uppsats. Samtliga intervjuer transkriberades och 

respondenternas beskrivning kring deras ledarskap i samband med modellen “Kvinnligt jämfört 

med manligt ledarskap” studerades. Efter identifieringen av varje respondents ledaregenskaper, 

utifrån deras beskrivningar, undersöktes om respondenterna i mansdominerade branscher innehar 

fler manliga ledaregenskaper än kvinnliga, vilket skulle visa på att dessa kvinnor anammat en 

mer manlig ledarstil.  

 

3.4 Operationalisering  
Vi kommer i operationaliseringen redogöra hur vi har gått tillväga i utformning av modellen 

“Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap”. Redogörelsen för intervjufrågorna och deras syfte 

ser ni i bilaga 5.  

Utformningen av modellen “Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap” baseras på den forskning 

som redovisas under avsnittet tidigare forskning (avsnitt 1.4) samt vissa komplement från 
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Alvessons Four ways of looking at women and leadership från 1989 (avsnitt 1.1). Modellen 

bygger främst på Eaglys två studier och som tidigare nämnt så är Eagly en influensrik forskare 

med hög expertis inom området ledarskap och genus. De ledaregenskaper som identifierats som 

manliga eller kvinnliga har plockats ut och kategoriseras in i mer omfattande ledaregenskaper. 

För respektive kön redovisades totalt 15 ledaregenskaper som vi sedan kategoriserades in i fem 

ledaregenskaper för vardera kön. Vi är medvetna om att vissa av ledaregenskaperna kan “gå in” i 

varandra. exempelvis kan ledaregenskapen “förståelse” både passa in i komponenterna 

“relationskapande” och “öppen”. I sådana fall har vi klassat ledaregenskapen till den 

komponenten som vi anser den bäst hör till.  

Alla de ledaregenskaper som beskriver kvinnligt respektive manligt ledarskap visas nedanför på 

vänster sida och på höger sida redovisas den fastställda modellen “Kvinnligt jämfört med manligt 

ledarskap”; 

 
Figur 2, Utformning av egen modell, kvinnligt ledarskap. 
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Figur 3, Utformning av egen modell, manligt ledarskap. 

För att undersöka studiens syfte; om huruvida kvinnliga ledare i mans- respektive 

kvinnodominerade branscher beskriver sitt ledarskap som manligt eller kvinnligt utifrån 

modellen “Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap”, eller om det finns andra 

förklaringsmodeller. Studien undersöker särskilt om kvinnliga ledare i mansdominerade 

branscher beskriver sig anamma en manlig ledarstil. Har både ett manligt och kvinnligt ledarskap 

behövt identifieras, samt vilka ledaregenskaper som klassas som kvinnliga respektive manliga.  

3.5 Metodkritik 
Vi är medvetna om att vi studerar endast kvinnliga ledare och inte manliga vilket kan bidra till en 

felaktig bild då manligt ledarskap inte tas i beaktande vid analys av resultatet. Baserat på 

studiens syfte är dock kvinnliga ledare mer lämpliga att studera.  

 

Vid kvalitativa undersökningar är det alltid svårt att avgöra om urvalet är tillräckligt stort och 

pålitligt för studien (Bryman, 2011). Vår studie baseras på åtta respondenter, från mans- 

respektive kvinnodominerade branscher. Då dessa kvinnliga ledare uppfyller de krav som 
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efterfrågas för undersökningen; kvinnliga ledare med betydande ledarskapserfarenheter ur mans- 

respektive kvinnodominerade branscher, innefattar det en “mättnad” i förhållande till 

undersökningens syfte. Att uppfylla en teoretisk mättnad innebär att vi inte anser några fler skäl 

att intervjua fler kvinnliga ledare då fler respondenter inte skulle tillföra mycket nytt i 

förhållande med det material som framkommit. Därmed kontaktades inte fler kvinnliga ledare 

utan de utsagor om hur respondenterna beskriver sitt ledarskap anses tillräckliga för studien 

(Bryman, 2011). 

 

Vi vill också tydliggöra att vi endast kan analysera vårt material och redovisa ett resultat baserat 

på respondenternas svar och åsikter. På grund av den metod vi valt kan information ha 

undanhållits från oss eller vinklats då respondenterna själva bestämmer hur de vill förmedla sina 

svar. Intervjufrågorna är semi-strukturerade vilket innebär öppna frågor som ger respondenterna 

möjligheten att besvara frågorna utifrån sin egen tolkning av sitt ledarskap (Trost, 1997). 

Respondenterna kan därmed besvara frågorna olika vilket leder till metodkritiken att 

reliabiliteten minskas, detta då svaren är beroende av respondenten och materialet inte blir 

densamma vid en undersökning av andra respondenter. Detta då andra respondenters tolkningar 

av deras ledarskap kan skiljas mot de respondenter som undersöks i studien (Saunders, 2009). 

Trots detta vill vi förtydliga att vi känner en tillförlitlighet för vår studie, om vi hade upplevt att 

respondenterna under intervjutillfället förskönade eller vinklat deras beskrivningar av 

ledarskapet hade materialet inte använts i studien. Liknande problematik med en kvalitativ 

undersökning är hur det i verkligheten är mot de beskrivningar som respondenterna yttrar om sitt 

ledarskap (Saunders, 2009). Då vi syftar till att studera respondenternas beskrivningar av sitt 

ledarskap och inte fokuserat på hur det är i verkligheten, har vi i studien skilt på dessa ting. För 

att undersöka det studien syftar till, respondenternas egna beskrivningar av sitt ledarskap, ser vi 

det högst lämpligt att intervjua de kvinnliga ledarna då respondenterna har störst kännedom om 

sig själva och sitt ledarskap. Förvisso hade material från personer i respondenternas närhet höjt 

tillförlitligheten och kanske även gett en närmare bild hur verkligheten är (Saunders, 2009) men 

för att svara på studiens syfte, om huruvida kvinnliga ledare i mans- respektive 

kvinnodominerade branscher beskriver sitt ledarskap som manligt eller kvinnligt utifrån 

modellen “Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap”, eller om det finns andra 
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förklaringsmodeller. Studien undersöker särskilt om kvinnliga ledare i mansdominerade 

branscher beskriver sig anamma en manlig ledarstil, krävs det att vi studerar fler kvinnliga 

ledares beskrivningar i ledarskapet. Vi ansåg att det i vår studie var mer relevant att undersöka 

fler kvinnliga ledare än en mer extensiv analys av varje respondent, därför avser vi inte att 

intervjua medarbetare om deras uppfattning av respondenternas ledarskap.  

 

Vår modell “Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap” utgår från 10 ledaregenskaper 

sammanlagt. Vi är medvetna om att generellt så finns det fler ledaregenskaper som går att 

förknippa med kvinnligt respektive manligt ledarskap. Vi har inte analyserat vårt material utifrån 

ytterligare ledaregenskaper, vilket vi ser som en svaghet. I mån om tid och plats utgick vi från de 

ledaregenskaper som vi ansåg lämpligast och som var relevanta för studiens syfte samt för vårt 

ämne. Vi har främst formulerat intervjufrågor baserat på de kvinnliga ledaregenskaperna och inte 

specifikt ställt frågor om manliga ledaregenskaper. Vi är överens om, för att skapa en starkare 

trovärdighet kunde frågor också baserats på manligt ledarskap vid intervjutillfällena. Det finns 

även en risk att respondenterna innehar flera ledaregenskaper än det de beskriver vid 

intervjutillfället, men då det inte finns tillräcklig med data om detta dras inga konkreta slutsatser 

om de innehar ytterligare ledaregenskaper. Utan det som presenteras i resultatet är 

ledaregenskaper som respondenterna med säkerhet har beskrivit för oss. 

 

Ytterligare en svaghet är att vi endast kan redogöra för hur respondenternas ledarskap är idag. Vi 

kan därmed inte dra några slutsatser om respondenternas ledarskap har förändrats genom tiden 

och beroende på branschen respondenten befinner sig i. Då syftet är att studera; om huruvida 

kvinnliga ledare i mans- respektive kvinnodominerade branscher beskriver sitt ledarskap som 

manligt eller kvinnligt utifrån modellen “Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap”, eller om det 

finns andra förklaringsmodeller. Samt undersöka om kvinnliga ledare i mansdominerade 

branscher beskriver sig anamma en manlig ledarstil. Anser vi det mest relevant att utgå från 

respondenternas beskrivning kring deras nuvarande ledarskap och har därför inte tagit hänsyn till 

om och hur respondenternas ledarstil förändrats under deras karriär.  
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Avslutningsvis vill vi redogöra att vårt material främst bygger på studier från 1990 och 2003 av 

Eagly. Vilket kan ses som en svaghet då studierna inte är moderna och mycket kan ha ändrats 

sedan de publicerades. Däremot, som vi nämnt, är Eaglys studier fortfarande högst aktuella för 

forskning inom ledarskap och genus, därmed ser vi Eaglys studier som tillförlitliga. Vi anser 

därför att studierna är relevanta att basera vårt syfte och frågeställningar på samt utformningen 

av modellen “Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap”.  
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras vårt resultat utifrån våra två frågeställningar. För att svara vårt syfte 

om huruvida kvinnliga ledare i mans- respektive kvinnodominerade branscher beskriver sitt 

ledarskap som manligt eller kvinnligt utifrån modellen “Kvinnligt jämfört med manligt 

ledarskap”, eller om det finns andra förklaringsmodeller redovisas först respondenternas 

beskrivning av sitt ledarskap med hjälp av modellen “Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap”, 

vilket görs i avsnitt 4.1. För att besvara; om kvinnliga ledare i mansdominerade branscher 

beskriver sig anamma en manlig ledarstil redovisas en jämförelse mellan de kvinnliga ledarnas 

beskrivningar av sitt ledarskap i mans- och kvinnodominerade branscher i avsnitt 4.2. 

 

4.1 Vilka gemensamma mönster finns det mellan respondenternas 

beskrivningar av sitt ledarskap med modellen “Kvinnligt jämfört med 

manligt ledarskap”? 
 

Nedan presenteras de kvinnliga respektive manliga ledaregenskaperna utifrån modellen 

“Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap” samt vilka respondenter som besitter varje 

ledaregenskap, utifrån deras egna beskrivningar kring sitt ledarskap. För att få en klarare bild 

av hur många ledaregenskaper varje respondent beskriver sig inneha se bilaga 6. 

 

Relationsskapande 

Av alla respondenter som intervjuats kan utifrån deras svar konstateras att samtliga respondenter 

beskriver sig inneha ledaregenskapen relationsskapande. Vid frågan “Hur vill du att dina 

medarbetare ska uppfatta dig? Vad anser du är viktigt? Som en karismatisk och drivande ledare 

eller en analytisk och eftertänksam?” tar flera av respondenterna upp ledaregenskaper såsom 

inspirerande, social och engagerade;  

 

 
Det skulle förmodligen beskriva mig som karismatisk, inspirerande. Jag har mycket energi så att jag vet att jag kan 

och jag får höra att jag ska prata mer och att de vill höra mer       
CEO, HR 
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Flera av respondenterna är även tydliga vid svaren på frågan; “Vilken typ av personlig kontakt 

har du med dina medarbetare? Är det viktigt för dig att lära känna dina medarbetare och förstå 

dem på djupet eller kan det försvåra arbetsrelationen?” att det är människorna och relationen med 

och mellan dem som gör verksamheten effektiv. “CEO, läkemedel” menar att störst effektivitet 

får man genom att engagera och motivera människorna till att brinna för sitt arbete samt att 

förena deras mål med verksamhetens mål vilket flera av de andra respondenterna också påpekar;  

  
Ja, alltså det viktigaste delen i att vara framgångsrik - det är och att ha väldigt bra människor omkring sig 

CEO, statlig verksamhet 

  
Vi skulle inte kunnat växa såhär mycket om jag inte varit intresserad av relationer, med människor för det är det jag 

jobbar med. Jag jobbar med människor hela tiden och det är det enda vi har som skapar värde, det är människorna 

i den här verksamheten 
CEO, HR 

Öppen 

Respondenterna blev tillfrågade “Står du fast vid din ståndpunkt eller har du en mer flexibel syn 

när de kommer till nytänkande och intagandet av andras perspektiv?”. Utifrån respondenternas 

beskrivning av sitt ledarskap innehar samtliga respondenter ledaregenskapen öppen då ledarna 

anser att för organisationens utveckling krävs ett öppet och flexibelt ledarskap;  

  
Ska man få en innovativ eller mer involverad kultur då måste olika typer av idéer och initiativ uppmuntras. 

CEO, HR 

  
Respondenterna blev tillfrågade “Vad anser du karakteriserar en bra ledare?” och samtliga 

respondenter knöt frågan an till sig själv och sitt ledarskap. Flera av respondenterna säger sig var 

trygga med att släppa kontrollen av sina processer samt involvera fler personer som kunde bidra 

med andra perspektiv och idéer. Samtliga respondenter beskriver också att som ledare behöver 

man främst vara tydligt med vilka mål som finns i organisationen och vad man som ledare 

förväntar sig av sina medarbetare. Alltså vara tydliga med målen och visionen men vägen dit får 

medarbetaren själv bestämma;   
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Det tror jag är huvuduppgift för en ledare att kunna tydliggöra vart ska vi och hur ska det gå till och då är det 

naturligtvis kommunikativa egenskaper extremt viktiga, att kunna jobba med budskap och också jobba med retorik - 

så att folk får lust och blir engagerad och vill jobba mot samma mål. 
CEO, statlig verksamhet 

En annan respondent säger samma sak; 

 
Man måste släppa fram, man måste våga släppa taget. (..) Stött på så många gånger ledare som vill briljera själva 

och de funkar jättebra ett tag enda tills alla andra är nedtryckta och inte våga säga någonting. (…) man kan ju vara 

ganska inkompetent i sakfrågan själv, men de gör ingenting så länge man har med sig människor som kan och som 

blomstrar i ledarens närvaro. 
CFO, infrastruktur 

Samtliga respondenter förklarar att nyckeln till organisationens och ledarens framgång är att 

omringas av kompetenta personer. Därmed behöver respondenterna ha ett flexibelt ledarskap och 

anpassa sitt bemötande till varje enskild person utefter medarbetarens personlighet samt 

kompetens.  

 
Man måste vara flexibel och kunna ändra sig och eftersom att jag tycker om att fatta beslut ganska snabbt om de är 

möjligt. Då måste man vara medveten om att de kanske måste ändras. 
COO, bank 

Demokratisk 

Våra respondenter fick frågan “När ett större beslut ska fattas i din ledningsgrupp, hur går du 

tillväga?” och utifrån deras svar har vi kunnat säkerhetsställa fem av åtta respondenter som 

demokratiska, då de erhåller egenskaper inom denna ledaregenskap. Alla respondenter har 

tendenser som gör att de skulle kunna besitta den demokratiska ledaregenskapen men vi kan 

endast säkert konstatera det hos fem av individerna. I de fem respondenternas svar har de tryckt 

på vikten att inkludera alla individer i det man gör och att de bästa besluten är de beslut som alla 

tror på och som uppkommer genom gemensamma diskussioner. 

  
Om du inte har folket med dig i det här kommer man inte kunna lösa din uppgift men där igen handlar det om att 

kunna inkludera alla, involvera i ett beslut. Då är de med, sen när de finns.   
CEO, statlig verksamhet 
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Dessa respondenter anser att det är viktigt att framhäva och se till medarbetarnas idéer och 

åsikter. De vill ge förståelse för vad och varför man gör något och vilket resultat man hoppas 

uppnå. Det gäller då att bistå med information, vara kommunikativ och se till att alla individer 

inom verksamheten anser att de utgör och bidrar med ett värde för företaget. 

  
Om man kan få individens mål och behov gå i samklang med företaget så blir de oftast större utväxling. De finns 

alltid saker som ingen vill göra och många saker som många vill göra. då får man försöka göra det på ett rättvist 

sätt så att så många som mjöligt är nöjda. Men till och börja med att uppmuntra folk att tala om vad de vill själva, 

sen kan man inte alltid tillgodose det.          
CEO, Läkemedel 

 

De respondenter som beskriver sig inneha ledaregenskapen demokratisk är; CEO service, CEO 

statlig verksamhet, COO finans, CEO läkemedel och HR-konsult. 

   
Empatisk 

Utifrån svaren från respondenter har vi lyckats klassificera fyra av åtta respondenter som 

uppfyller kriterierna för ledaregenskapen empatisk. Samtliga respondenter har indikationer som 

kan klassificeras som empatisk i sitt ledarskap men endast fyra kan säkerställas. På frågan “Om 

en kollega/medarbetare skulle beskriva din ledarstil med 4-5 egenskaper, vilka skulle dessa bli?” 

så har dessa fyra respondenter valt empatisk som en av deras ledaregenskaper. Respondenterna 

har också fortsatt att förklara att de brinner och strävar efter att lyfta och utveckla andra. 

  
(…) sen tror jag empatisk, de är något jag hör. De säger att jag är empatisk men väldigt driven.  

CEO, Service 

Utifrån svaren kan man tydligt urskilja att dessa respondenter ser till sina anställdas behov och 

ofta sätter de framför sina egna på ett sätt som kan klassificera vara av empatisk natur. 

 
Jag vill vara transparant och jag vill inte briljera själv utan att min grupp ska det (...) Tillsammans med mitt team 

kan jag lyckats alla gånger 
CFO, Infrastruktur 

De respondenter som beskriver sig inneha ledaregenskapen Empatisk är; CEO statlig 

verksamhet, HR-konsult, CFO infrastruktur och CEO service. 
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Övertygande 

Respondenterna fick frågorna; “Vill du beskriva om en situation då du har behövt övertyga din 

medarbetare, externa affärspartner eller liknande att du som kvinna är legitimerad för den roll du 

har blivit tilldelad?” och “Känner du, som kvinna, att du behöver prestera och upprätthålla din 

legitimitet mer än vad du tror en man skulle behövt?”. Fyra av respondenterna kan förklara 

situationer där de som kvinna inte blivit bemött med samma trovärdighet som en man och behövt 

förbereda sig väl; 

  
Det är klassiskt, man får vara dubbelt så duktig och förberedd för att komma på samma nivå som männen. 

HR-konsult  
(..) hängt i ganska länge att jag har känt ett behov av att vara säker på̊ att jag är väl förberedd och inte hamna i en 

situation när någon ställer en fråga då jag måste svara ”Jag vet inte, jag tänkte inte på det”. (...) min bild var att 

män/killar jämnåriga kanske hade lättare att komma undan med "ja men jag kollar det där" utan att i den situationen 

bli betraktad som dåligt förberedda eller liksom mindre seriösa. 
COO, bank 

De andra respondenterna (”CEO, e-handel”, ”CEO, statlig verksamhet”) menar även de att som 

kvinna i en hög position har de behövt bevisa eller förklara sig för sina manliga kollegor eller 

externa parter.  

 

De respondenter som beskriver sig inneha ledaregenskapen övertygande är; CEO statlig 

verksamhet, COO finans, CEO e-handel och HR-konsult.    

 

Målorienterad 

Respondenterna blir tillfrågade; “Vad är det som driver dig i ditt yrkesliv? har du haft en 

målmedveten plan för ditt yrkesliv eller är det mer tillfälligheter som styrt dina val?” och “Vad är 

det som driver dig i ditt ledarskap och vad ser du som mest viktigt? Är det mer en god relation 

med medarbetare och/eller kunder eller är du främst fokuserad på att lösa uppgiften?” Samtliga 

respondenter har någon form av målmedvetenhet i sitt ledarskap och respondenterna berättar 

liknande att det är viktigt att nå målet samt förmedla mål och vision till sina medarbetare. Så den 
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målmedvetenhet som främst präglat respondenterna är i samband med organisationens mål, och 

för att nå målet krävs det att utveckla sina medarbetare och engagera dem; 

  
Det ekonomiska resultatet är en konsekvens av andra saker och det är väldigt svårt att bara styra på̊ ekonomiska 

mål utan det är ju en konsekvens av att personerna här är rätt personer på̊ rätt plats, att de har rätt verktyg att de 

har relationer och att de tycker att de är kul, och vill vara här. Det är det som ger oss det ekonomiska resultatet. 

Relationer och arbetsmiljö̈ och den verksamhet vi jobbar med här det är liksom centralt för att vi ska kunna 

generera dem ekonomiska resultaten. Jag kan inte se dem avskilda från varandra. 
CEO, HR 

Samtliga respondenter är målmedvetna i relation till sin organisations mål. Men vissa av 

respondenterna ger svar som tyder på en stark målmedvetenhet individuellt i sitt ledarskap. 

Utifrån fyra respondenters svar förknippas dessa med ledaregenskapen målorienterad då 

respondenterna har en inre drivkraft och starkt vilja som bidragit till deras karriär och 

organisationsutveckling;  

  
Jag är mer resultatorienterad och nå̊ visa resultat det intresserar mig så att jag vet att jag kan gå̊ ifrån detta arbete 

och företaget består det ger mig stor tillfredsställelse. 
CEO, HR  

Respondenterna ”HR-konsult” och ”CEO, HR”s ledarskap bygger på en tydlig plan där viljan att 

nå målet är drivet. HR-konsultens driv var att utbilda sig vidare för att få utveckla personer och 

företaget där en högre utbildning krävs. Ett starkt driv och önskan att arbeta med sitt intresse 

präglas också hos ”CEO, E-handel”, då respondenten beskriver sig som tävlingsinriktad och vill 

arbeta i en miljö som går i linje med respondentens eget intresse. ”CEO, läkemedel” betonar att 

man ska lägga affären i fokus och vara kreativ samt resultat-orienterad i arbetet. 

 

De respondenter som beskriver sig inneha ledaregenskapen målorienterad  är; HR-konsult, CEO 

e-handel, CEO läkemedel och CEO HR.    

 

Stabil 

Ledaregenskapen stabil kan bland annat beskrivas som att vara trygg i sig själv, förlita sig på sin 

kompetens och som medarbetarna ses som pålitlig, stadig och säker. Utifrån respondenternas 
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svar har ett flertal beskrivit sig själva med egenskaper förknippat med ledaregenskapen stabil. 

“CEO, läkemedel” svarar utifrån frågan “Vad anser du karakteriserar en bra ledare?“; 

  
Steg ett är att man kan leda sig själv, för kan man leda sig själv kan man leda andra. Har man dåligt självkännedom 

är det mycket mycket svårare.  
CEO, Läkemedel 

Tillsammans med “CEO, läkemedel” har tre andra respondenter berättat hur viktigt det är att som 

ledare ha en god självkännedom – genom att känna till sina styrkor och svagheter och arbeta 

samt leda utefter detta. 

  
(..) första har man bra koll på sig själv, man måste kunna leda sig själv och ha en bra självbild. Vad man är bra på 

och vad man inte är så bra på och försöker vara okej med det.  
CEO, HR 

De respondenter som beskriver sig inneha ledaregenskapen stabil  är; HR-konsult, CEO 

infrastruktur, CEO läkemedel och CEO HR.    

 

Handlingskraftig 

Utifrån respondenternas svar från frågorna “Vad är det som driver dig i ditt yrkesliv? har du haft 

en målmedveten plan för ditt yrkesliv eller är det mer tillfälligheter som styrt dina val?” och 

“Hur vill du att dina medarbetare ska uppfatta dig? Vad anser du är viktigt?“ har fyra 

respondenter beskrivit sig inneha en stark handlingskraft. Respondenterna har beskrivit sitt 

ledarskap som effektivt, snabbtänkt samt bestämd. Respondenterna (HR-konsult, CEO HR, CEO 

läkemedel) vill gärna se snabba resultat i sitt arbete och leder gärna med ett högt tempo som 

grundas på att influera sitt team att följa med i processen;   

  
Jag har ju drivkraft och den får jag av en inre motivation att göra saker, jag tycker om att det blir någonting. 

CEO, HR  
Respondenterna vågar även ta risker och ha ett proaktivt arbetssätt som vid plötsliga situationer 

kan handla utefter sin reservplan. En handlingskraft ses också hos en respondent som går utanför 

sitt ansvarsområde och agerar för att sträva mot sin egen utveckling samt organisationens;  
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Dumdristigt orädd många gånger i mitt liv, som initialt folk sagt åt mig "gud vad har du gjort". Då menar jag hoppa 

på något som är helt galet (…). 

           
CFO, infrastruktur 

De respondenter som beskriver sig inneha ledaregenskapen handlingskraftig är; HR-konsult, 

CEO infrastruktur, CEO läkemedel, CEO HR   

 

Självgående  

Flera av respondenterna tenderar att beskriva sitt ledarskap i linje med egenskaperna som 

karaktäriserar ledaregenskapen självgående. Det finns dock inget konkret i svaren från sex av 

respondenterna som med övertygelse kan konstatera att de besitter denna ledaregenskap, utifrån 

deras beskrivning. Dock ger två av respondenterna ett starkare intryck.  

En av respondenterna (CEO, e-handel) beskriver sig själv som en ledare som brinner för att 

prestera och som har en oerhört stark tävlingsinstinkt. Nästa respondent (HR-konsult) beskriver 

sig själv utefter frågan “Om du skulle säga tre eller fyra personliga egenskaper som du tror 

kännetecknar kvinnliga ledare, som du även ser hos dig själv, vilka egenskaper skulle det då 

vara?” som väldigt medveten, intellektuell och en risktagare som kan anpassar sig utefter miljön.  

De respondenter som beskriver sig inneha ledaregenskapen självgående är; HR-konsult, CEO e-

handel  

 

Styrande 

Respondenterna fick möjlighet att beskriva sitt ledarskap utifrån ett styrande ledarskap vid 

frågorna “Om ett problem uppstår, vilka strategier använder du dig av för att lösa problemet? och 

“Om en utmaning uppstår, vilka strategier använder du dig av för att lösa utmaningen?”. Få av 

respondenterna beskrev sitt ledarskap som styrande men däremot finns tendenser hos en av 

respondenterna att leda med ett mer styrande ledarskap. Respondenten i fråga beskriver att vid 

vissa fall behöver man anpassa sitt ledarskap utifrån situationen vilket ibland kräver mer kontroll 

samt detalj-styrning;  
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Men skulle du fråga mitt team så är det stora skillnader för när det inte riktigt går som jag har tänkt så kan jag bli 

ganska detaljorienterade och gå̊ in ganska tydligt och styra och ha en väldigt nära dialog. Så det kan påverkas över 

tid men också̊ väldigt kopplat till olika individer. 
CEO, statlig verksamhet  

Vid frågan “Om det uppstår en konflikt i din ledningsgrupp, hur tar du dig an det?” berättar en av 

respondenterna att denne agerar utifrån ett mer styrande ledarskap när respondenten snabbt 

försöker lösa konflikten och fatta snabba beslut; 

  
Jag vill ta den direkt, för annars blir det bara ännu värre (..). Sen handlar det ju om att lösa det för det är ingen ide 

att vänta på̊ det. Om det gäller beslut, då bestämmer jag. Då fattar jag ett beslut och säger såhär är det. Då får man 

förlika sig efter det, det kommer alltid tas beslut som man inte håller med på̊. Så jag är rätt fast när jag väl har 

bestämt mig för det. 
CEO, E-handel 

De respondenter som beskriver sig inneha ledaregenskapen styrande är; CEO e-handel och CEO 

statlig verksamhet  

 

4.2 Beskriver de kvinnliga respondenterna i mansdominerade branscher sig 

anamma en manlig ledarstil?  
Utifrån resultatet i 4.1, som presenterade respondenternas beskrivning av sitt ledarskap kopplat 

till modellen “Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap”, redogörs i detta avsnitt om de 

kvinnliga respondenterna från mansdominerade branscher beskriver sig inneha fler manliga 

ledaregenskaper, dvs. anamma en manlig stil i ledarskapet till skillnad från de kvinnliga 

respondenterna i kvinnodominerade branscher.   

 

Nedan finns en sammanställd tabell som tydligt visar hur många av respondenterna som 

beskriver sitt ledarskap i förhållande till de olika ledaregenskaperna. Vertikalt redovisas de olika 

ledaregenskaperna, uppdelat på manliga och kvinnliga ledaregenskaper från modellen “Kvinnligt 

jämfört med manligt ledarskap”. För att kunna undersöka studiens syfte, om kvinnliga ledare i 

mansdominerade branscher beskriver sig anamma en manlig ledarstil, är de kvinnliga 

respondenterna kategoriserade utifrån mans- respektive kvinnodominerad bransch, vilket 

presenteras horisontellt. Resultatet redogörs i antal och andel, dvs. andelen samt antalen av 
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kvinnliga respektive manliga ledaregenskaper som respondenterna i kvinno- respektive 

mansdominerade branscher beskriver sig inneha.  

 
 
Kvinnliga 
ledaregenskaper 

Kvinnodominerad bransch 
Antal: 4  

Mansdominerad bransch 
Antal: 4  

Totalt  
Antal:8  

Relationsskapande 4 av 4  4 av 4  8 av 8  

Öppen 4 av 4 4 av 4  8 av 8  

Demokratisk 3 av 4  2 av 4  5 av 8  

Empatisk 3 av 4  1 av 4  4 av 8  

Övertygande 
 
Totala egenskaper 

2 av 4  
 
16 av 20 (80%) 

2 av 4  
 
13 av 20 (65%) 

4 av 8  
 
29 av 64  (45,3%) 
 

 
Tabell 2, Respondenternas kvinnliga ledaregenskaper 

 
 
Manliga 
ledaregenskaper 

   

Målorienterad 2 av 4  1 av 4  3 av 8  

Handlingskraftig 2 av 4  2 av 4  4 av 8  

Stabil 2 av 4 2 av 4  4 av 8  

Självgående 1 av 4  1 av 4  2 av 8  

Direktiv 
 
Totala egenskaper  

1 av 4  
 
8 av 20 (40%)  

1 av 4  
 
7 av 20 (35%) 

2 av 8 
 
15 av 64 (23,4%) 
 
 
 

Tabell 3, Respondenternas manliga ledaregenskaper 
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Resultatet för de kvinnliga ledaregenskaperna i tabell 2 är att de fyra respondenter inom 

kvinnodominerade branscher nästan alla beskriver sig inneha de kvinnliga ledaregenskaperna. 

Totalt så beskriver de sig utöva 16 ledaregenskaper av 20 möjliga, vilket resulterar i en andel på 

80 % (tabell 2) Respondenterna som arbetar i mansdominerade branscher beskriver sig inneha 

tillsammans 13 av 20 kvinnliga ledaregenskaper, vilket resulterar i en andel på 65 % (tabell 2). 

Därmed beskriver respondenterna i mansdominerade branscher sig inneha de kvinnliga 

ledaregenskaperna i hög grad men inte i lika stor utsträckning som respondenterna som arbetar i 

kvinnodominerade branscher.  

 

Resultatet för de manliga ledaregenskaperna kan man först och främst urskilja att 

respondenterna generellt sätt beskriver sig utöva de manliga ledaregenskaperna i mindre 

utsträckning än de kvinnliga. Den totala andelen för de manliga ledaregenskaperna hos samtliga 

respondenter är 23,4 % (tabell 3) jämfört med andelen för de kvinnliga ledaregenskaperna på 

45,3 % (tabell 2). Fortsättningsvis vid undersökningen av manliga ledaregenskaper visar 

resultatet att respondenterna från kvinnodominerade branscher beskriver sig inneha åtta manliga 

ledaregenskaper, av 20 möjliga, vilket resulterar i en andel på 40 % (tabell 3). Respondenterna 

från mansdominerade branscher beskriver sig utifrån resultatet som redovisas i tabell 3 besitter 

istället sju manliga ledaregenskaper av 20 möjliga, vilket resulterar i en andel på 35 %. Detta 

resulterar i en minimal skillnad mellan respondenternas beskrivningar av sitt ledarskap när det 

kommer till de manliga ledaregenskaperna. Nedan redovisas ett diagram hur många av 

respondenterna som beskriver sig inneha varje ledaregenskap, uppdelat i mansdominerad- (röd) 

och kvinnodominerad (blå) bransch; 
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Figur 4, respondenternas ledaregenskaper i mans- och kvinnodominerade branscher utifrån 

deras beskrivningar 

 

Vad som kan urskiljas är att respondenterna i de kvinnodominerade branscherna tillsammans 

beskriver sig erhålla fler kvinnliga ledaregenskaper till skillnad från de respondenter som arbetar 

i mansdominerade branscher. Dock beskriver även respondenterna sitt ledarskap i de 

mansdominerade branscherna i högre grad kvinnliga ledaregenskaper än manliga. Därmed, 

utifrån samtliga respondenters beskrivningar kring sitt ledarskap, besitter respondenterna inte de 

manliga ledaregenskaperna i lika stor utsträckning som kvinnliga ledaregenskaper, vare sig 

vilken bransch de arbetar i.  

 

Om man studerar några av respondenterna mer ingående (se bilaga 6). T.ex. (COO, finans) som 

endast beskriver sig inneha kvinnliga ledaregenskaper trots att respondenten befinner sig i en 

mansdominerad bransch. Även (CEO, HR) beskriver sig inneha fler manliga ledaregenskaper än 

kvinnliga trots att respondenten befinner sig i en kvinnodominerad bransch. Redogörelsen på 

individnivå samt jämförelsen mellan respondenternas beskrivningar av sitt ledarskap från mans- 

respektive kvinnodominerade branscher stämmer inte överens med att kvinnliga ledare i 

mansdominerade branscher anammar en manlig stil i ledarskapet.   
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5. Analys 
I detta avsnitt görs en analys utifrån studiens syfte; om huruvida kvinnliga ledare i mans- 

respektive kvinnodominerade branscher beskriver sitt ledarskap som manligt eller kvinnligt 

utifrån modellen “Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap”, eller om det finns andra 

förklaringsmodeller. Studien undersöker särskilt om kvinnliga ledare i mansdominerade 

branscher beskriver sig anamma en manlig ledarstil. 

 

Enligt tidigare forskning som presenterats i inledningen (avsnitt 1) finns det skillnader mellan 

kvinnor och män i deras ledarskap (Eagly m. fl. 1990 och 2003, Alvesson 1989, Caliper 2009). 

Kvinnor beskrivs bland annat som mer relationskapande i sitt ledarskap medans män beskrivs 

som styrande där de utövar en starkare kontroll i sitt ledarskap. Detta resonemang bygger även 

vår modell “Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap” på, dvs. att det finns skillnader mellan 

könen i ledarskapet. Vårt resultat, baserat på respondenternas egna beskrivningar av sitt 

ledarskap, visar att tillsammans så utövar våra respondenter fler kvinnliga ledaregenskaper än 

manliga ledaregenskaper, vilket styrker tidigare forsknings resonemang att kvinnor utövar ett 

kvinnligt ledarskap. Utifrån respondenternas beskrivning av deras ledarskap har respondenterna 

tillsammans 45,3 % (tabell 2) av de kvinnliga ledaregenskaperna men endast 23,4 % (tabell 3) av 

de manliga ledaregenskaperna utifrån vår modell “Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap”. 

Dock är det totala, baserat på samtliga respondenternas beskrivning av sitt ledarskap, av 

kvinnliga ledaregenskaper endast 45,3 % (tabell 2), vilket är knappt hälften av den totala 

andelen. Vi kan i vår studie se att kvinnliga respondenterna beskriver att de innehar kvinnliga 

ledaregenskaper men att det inte är tillräckligt för att med säkerhet konstatera att de utövar ett 

kvinnligt ledarskap. Utifrån detta kan vi i vår studie fastställa att de kvinnliga ledarna i högre 

grad beskriver sig inneha kvinnliga ledaregenskaper men dock kan vi inte dra slutsatsen att dessa 

utövar ett kvinnligt ledarskap.   

 

Utifrån tidigare forskning som redovisas i avsnitt 1.4 har det konstateras att det finns ett kvinnligt 

och manligt ledarskap, vilket vi i föregående stycke inte med säkerhet kan konstatera utifrån våra 

respondenters beskrivningar av sitt ledarskap. Resultatet i 4.2 visar också att kvinnliga ledare i 
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mansdominerade branscher inte anammar en manlig stil i ledarskapet vilket ej stämmer med 

Eagly m.fls slutsats från 2003. Detta resultat kan vi fastställa då respondenterna, oavsett bransch, 

beskriver sig inneha fler kvinnliga ledaregenskaper än manliga utifrån modellen “Kvinnligt 

jämfört med manligt ledarskap”. Om respondenterna i de mansdominerade branscherna anammat 

en manlig ledarstil skulle vi fått ett resultat där dessa respondenter beskrivit sig inneha fler 

manliga ledaregenskaper än kvinnliga, vilket är tvärtemot vad vi kan urskilja i vårt resultat. Vi 

kan även konstanterna, utifrån respondenternas beskrivningar kring sitt ledarskap, att 

respondenterna i mansdominerade branscher innehar färre manliga ledaregenskaper, gentemot 

respondenterna i kvinnodominerade branscher. Respondenterna i mansdominerade branscher 

beskriver sig utöva 35 % (tabell 3) av de manliga ledaregenskaper och respondenterna i 

kvinnodominerade branscher innehar 40 % (tabell 3). Vårt resultat tyder på att Eagly m.fls 

(2003) slutsats; att kvinnliga ledare i mansdominerade branscher anammar en manlig ledarstil för 

att nå ledande positioner, inte stämmer överens med denna studies resultat.  

 

Studien syftar till att undersöka huruvida kvinnliga ledare i mans- respektive kvinnodominerade 

branscher beskriver sitt ledarskap som manligt eller kvinnligt utifrån modellen “Kvinnligt 

jämfört med manligt ledarskap”, eller om det finns andra förklaringsmodeller. Studien 

undersöker särskilt om kvinnliga ledare i mansdominerade branscher beskriver sig anamma en 

manlig ledarstil. Utifrån ovanstående analys så visar både resultat och analys att detta inte 

stämmer, detta tydliggörs även när vi analyserar respondenterna på individnivå. Exempelvis så 

beskriver respondenten, (COO, finans), sig inneha ledaregenskaper som endast är kvinnliga trots 

att respondenten befinner sig i en mansdominerad bransch. Även respondent, (CEO, HR), 

beskriver sig inneha fler manliga ledaregenskaper än kvinnliga trots att respondenten befinner sig 

i en kvinnodominerad bransch. I och med detta resultat på individnivå kan vi inte dra konkreta 

slutsatser att kvinnliga ledare i mansdominerade branscher anammar en manlig stil i ledarskapet 

utifrån respondenternas beskrivningar eller att respondenterna beskriver sig i enlighet med 

manligt eller kvinnligt ledarskap.   

 

Vi har utifrån vårt resultat och analys inte kunnat konstatera att ett ledarskap endast kan kopplas 

till kön. Detta har vi konstaterat utifrån respondenternas beskrivningar av sitt ledarskap kopplat 
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till modellen “Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap”. Vad som också tydliggör detta är att 

vårt resultat är otillräckligt för att säkerställa att alla kvinnliga ledare utövar ett kvinnligt 

ledarskap. Detta då vi utifrån respondenternas beskrivningar av sitt ledarskap kopplat till 

modellen “Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap” endast kan redogöra ett resultat att 

samtliga respondenter har 45,3 % (tabell 2) av de kvinnliga ledaregenskaperna. Om 

respondenterna skulle beskriva sitt ledarskap i enlighet med kvinnliga eller manliga stereotyper 

skulle andelen var betydligt högre. Denna studie syftar till att undersöka huruvida kvinnliga 

ledare i mans- respektive kvinnodominerade branscher beskriver sitt ledarskap som manligt eller 

kvinnligt utifrån modellen “Kvinnligt jämfört med manligt ledarskap”, eller om det finns andra 

förklaringsmodeller. Utifrån vår analys har vi konstaterat att respondenterna inte beskriver sitt 

ledarskap som manligt eller kvinnligt utifrån modellen, däremot med hjälp av 

ledarskapsmodellerna (avsnitt 2.3) kan ett ledarskap istället förklaras utifrån individens 

personlighet och personliga egenskaper. Vi argumenterar, utifrån vårt resultat, att kvinnliga och 

manliga egenskaper inte går att koppla till ett specifikt kön. Exempelvis kan kvinnor inneha fler 

manliga egenskaper än kvinnliga vilket gör att kvinnorna i sitt ledarskap inte alls beskriver sitt 

ledarskap i enlighet med de kvinnliga ledaregenskaper som modellen “Kvinnligt jämfört med 

manligt ledarskap” består av. I och med detta kan det därför vara svårt att undersöka hur 

ledarskapet påverkas av kön. Vi ser det otillräckligt att analysera ledarskap utefter kön genom att 

förknippa kvinnor respektive män med kvinnliga respektive manliga ledaregenskaper. Istället 

kan vi studera respondenternas beskrivningar av sitt ledarskap och se samband med 

ledarskapsmodellerna (avsnitt 2.3). Nedan stärks vår argumentation; att ledarskapet istället 

utformas utifrån individens personlighet samt egenskaper och inte kön, då många av de 

egenskaper och karaktäristiska drag som våra respondenter beskriver i sitt ledarskap kan ses som 

egenskaper i de olika ledarskapsmodellerna; 

 

Personer som utövar ett karismatiskt ledarskap beskrivs som inspirerande, engagerande och som 

är duktig på att övertyga människor. Flera av våra respondenter har beskrivit sig som 

karismatiska, inspirerande och som personer som får de anställda att känna sig motiverade. 

Dessa egenskaper tillhör ledaregenskapen relationsskapande, vilket enligt modellen “Kvinnligt 

jämfört med manligt ledarskap” är en kvinnlig ledaregenskap. En ledare som brinner och strävar 
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efter att utveckla andra eller är duktig på att förmedla och övertyga människor att följa 

verksamhetens mål och vision kan enligt modellen ses besitta ledaregenskaperna empatisk 

och/eller målorienterad. De respondenter som vi konstaterat beskriver sig inneha några av dessa 

ledaregenskaper kan istället anses utöva ett karismatiskt ledarskap. 

 

En ledare som använder sig av ett situationanpassat ledarskap anpassar sitt ledarskap till 

situation och individ. De respondenter som utifrån deras beskrivning av sitt ledarskap innehar 

ledaregenskapen öppen är väldigt flexibel och öppen i sitt ledarskap. Ledaren anpassar sitt 

bemötande av en enskild individ utefter dennes personlighet och kompetens samt är flexibel i 

den mån att de lyssnar och tar till sig andras idéer och förslag samt kan ändra beslut och 

tillvägagångssätt efter detta. De ledaregenskaper som öppen, övertygande samt självgående 

består av stämmer även in på egenskaper som en person som använder sig av ett 

situationanpassat ledarskap. Vi kan utifrån detta även konstatera att de respondenter som 

beskriver sig ha några av dessa ledaregenskaper kan antas istället utöva ett situationanpassat 

ledarskap.  

 

I ett demokratiskt ledarskap så är ledaren duktig på att delegera, släppa kontroll och låter andra 

vara delaktiga i beslutsprocessen. Den kvinnliga ledaregenskapen demokratisk behöver därför 

inte endast klassificeras som en kvinnlig ledaregenskap. De kvinnliga respondenterna som 

beskrivit sitt ledarskap i enlighet med den demokratiska ledaregenskapen kan även sägas utöva 

ett demokratiskt ledarskap, som kan utövas av både kvinnliga och manliga ledare. I ett 

auktoritärt ledarskap så är ledaren väldigt tydlig och rak samt har en tendens till att inte vilja 

släppa på sin kontroll. Beslut tas i första hand av ledaren själv och medarbetarna ses ofta som 

utbytbara komponenter snarare än prioriterade anställda. Vi kan inte konstatera att några av våra 

respondenter beskriver sig tillämpa ett auktoritärt ledarskap fullt ut men de respondenter som 

beskriver sitt ledarskap i relation till ledaregenskapen styrande innehar egenskaper som även 

ingår i ett auktoritärt ledarskap.  

 

Studien syftar till att undersöka huruvida kvinnliga ledare i mans- respektive kvinnodominerade 

branscher beskriver sitt ledarskap som manligt eller kvinnligt utifrån modellen “Kvinnligt 



43 
 

jämfört med manligt ledarskap”, eller om det finns andra förklaringsmodeller. Studien 

undersöker särskilt om kvinnliga ledare i mansdominerade branscher beskriver sig anamma en 

manlig ledarstil. Utifrån ovanstående resonemang har vi konstaterat att respondenterna i de 

mansdominerade branscherna inte beskriver sitt ledarskap på ett sätt som gör att vi kan dra 

slutsatser om att de faktiskt anammar en manlig stil i sitt ledarskap. Vi har utifrån den analys 

som gjorts, baserat på respondenternas beskrivningar av sitt ledarskap, argumenterat för att ett 

ledarskap inte endast kan kopplas till kön. Vi har inte kunnat dra tillräckligt med slutsatser för att 

kunna redovisa ett sådant resultat. Faktorn som vi istället anser har störst påverkan på en individs 

ledarstil i sitt ledarskap är individens personlighet och dennes personliga egenskaper. Utifrån 

vårt resultat och vår analys av respondenternas beskrivningar av sitt ledarskap kopplat samman 

med ledarskapsmodellerna stärks denna argumentation, dvs. att ledarskapet främst formas utifrån 

individen i sig och inte dennes kön.  
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6. Slutsats och vidare forskning 
I analysen konstaterade vi att ledarskapet inte formas utefter individens kön, detta baserat på våra 

respondenters beskrivningar av sitt ledarskap. Vi har istället konstaterat att det kan vara 

lämpligare att undersöka ledarskap utefter personlighetsdrag och personliga egenskaper än att 

undersöka det i samband med kön. En analys av individers personlighetsdrag och egenskaper kan 

istället ge en bättre och passande bild vilken typ av ledarskap denne kan anses tillämpa istället 

för att göra antaganden om att alla kvinnor innehar kvinnliga egenskaper som gör att de 

applicerar kvinnligt ledarskap och tvärtom. Analysen av ett ledarskap måste därför ske på 

individnivå, då kvinnligt och manligt ledarskap baseras utifrån personlighetsdrag och individen i 

sig.   

 

Studien innefattar åtta kvinnliga ledares beskrivningar av sitt ledarskap som befinner sig inom 

mans- och kvinnodominerade branscher. Urvalet av respondenter är inte ett slumpmässigt urval 

då de är valda utefter deras färdigheter och position som är betydande och högst relevanta 

faktorer för undersökningen. I och med att våra respondenter befinner sig på starka ledande 

positioner med erfarenheter inom ledarskap ser vi att studien går att appliceras på andra 

kvinnliga ledare som innehar liknande positioner och färdigheter i sitt ledarskap. Vi förmodar att 

andra respondenter med liknande positioner och färdigheter skulle beskriva sitt ledarskap så att 

en liknande slutsats ges; att kvinnliga ledare i mansdominerade branscher inte anammar en 

manlig stil i ledarskapet för att nå ledande positioner samt att det kvinnliga ledarskapet formas 

utefter individens personlighet och personliga egenskaper. Då vi inte studerat ett manligt 

ledarperspektiv, tar vi avstånd från att redogöra om slutsatsen skulle bli densamma för de 

manliga ledarna.  

 

Vidare studier inom ämnet är relevant då studien har baserats på åtta respondenter inom 

Stockholm/Uppsalaområdet. För att kunna dra mer konkreta slutsatser skulle det vara 

fördelaktigt att studera ett större antal individer inom området men även inom andra geografiska 

områden. Det är även nödvändigt med fortsatta studier inom området ledarskap och genus, då 

kvinnliga ledare fortfarande har svårare att nå ledande positioner än män. Denna studie har 

konstaterat, utifrån respondenternas beskrivningar av sitt ledarskap, att de kvinnliga ledarna i 
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mansdominerade branscher inte behövt anamma en manlig ledarstil för att nå ledande positioner. 

Så vår avslutande fråga kring vårt ämne lyder; hur agerar kvinnliga ledare för att ta sig till 

ledande positioner? 
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Bilaga 1; Intervjufrågor  
 
Information och inledning: 
 
1. Kan du beskriva företagets organisation och din roll i detta? Kan du beskriva i korthet dina 
ansvarsområden? 
 
2. Om vi går tillbaka från början, vill du berätta lite om din utbildning och dina tidigare roller? 
Hur kom det sig att du är där du är idag?  
 
3. Vad är det som driver dig i ditt yrkesliv? har du haft en målmedveten plan för ditt yrkesliv 
eller är det mer tillfälligheter som styrt dina val? Har du tidigt haft drömmar eller mål om att nå 
en ledarposition? Berätta 
 
Frågor i anknytning till ledarskap: 
 
4. Vad anser du karakteriserar en bra ledare? Nämn en (eller några) ledare/en person som du 
har/har haft som förebild i din roll som ledare. 
 
5. Hur vill du att dina medarbetare ska uppfatta dig? Vad anser du är viktigt? Som en karismatisk 
och drivande ledare eller en analytisk och eftertänksam? (Hur kombinerar du dem?) 
 
6. Om en kollega/medarbetare skulle beskriva din ledarstil med 4-5 egenskaper, vilka skulle 
dessa bli? Skulle du hålla med om det eller har du en annan syn på din ledarstil? 
 
7. Om ett problem uppstår, vilka strategier använder du dig av för att lösa problemet? Exempel: 
Om det uppstår en konflikt i din ledningsgrupp, hur tar du dig an det?  
 
8. Om en utmaning uppstår, vilka strategier använder du dig av för att lösa utmaningen? 
Exempel: Om efterfrågan av er produkt/tjänster har sjunkit.  
 
9. När ett större beslut ska fattas i din ledningsgrupp, hur går du tillväga? Varför? 
 
10. Hur utdelar du ut uppdrag till en underställd/medarbetare? Exempel: En enhet fungerar inte 
bra, utan det behövs troligen en omorganisation. Styr du mer i detalj eller fungerar du mer som 
ett stöd till enhetschefen?  
 
11. Vad är det som driver dig i ditt ledarskap och vad ser du som mest viktigt? Är det mer en god 
relation med medarbetare och/eller kunder eller är du främst fokuserad på att lösa uppgiften? 
 
12. Vilken typ av personlig kontakt har du med dina medarbetare? Är det viktigt för dig att lära 
känna dina medarbetare och förstå dem på djupet eller kan det försvåra arbetsrelationen?  
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13. Om du skulle säga tre eller fyra personliga egenskaper som du tror kännetecknar kvinnliga 
ledare, som du även ser hos dig själv, vilka egenskaper skulle det då vara? Exempel: nyfikenhet 
eller strukturerad 
 
14. Står du fast vid din ståndpunkt eller har du en mer flexibel syn när de kommer till 
nytänkande och intagandet av andras perspektiv?  
 
15. Enligt tidigare forskning är kvinnan i högre grad empatisk än män, hur ställer du dig till det? 
Hur resonerar du dig kring det? Håller du med?  
 
16. Vill du beskriva om en situation då du har behövt övertyga din medarbetare, externa 
affärspartner eller liknande att du som kvinna är legitimerad för den roll du har blivit tilldelad? 
 
17. Känner du, som kvinna, att du behöver prestera och upprätthålla din legitimitet mer än vad 
du tror en man skulle behövt? 
 
(18.) Eventuellt: I en högre grad än män visar tidigare forskning att kvinnor har egenskaper som 
empatisk, öppna, demokratiska, relationsskapande, övertygande i sin ledarstil.  Hur ställer du dig 
till det? Vill du komplettera eller bestrida något? 
 
Slutfrågor 
 
19. Vi tackar så mycket för din tid, någonting som du vill lyfta fram gällande kvinnligt ledarskap 
innan vi avslutar?  
 
20. Vi vill i uppsatsen återge vissa delar av samtalen. Om det blir aktuellt, är det okej att nämna 
dig vid namn eller vill du vara anonym? 
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Bilaga 2 Beskrivning av respondenter  
 
Denna bilaga består av djupare och konkret information om var och en av de åtta respondenter vi 
valt att basera vår studie på. Av skäl till att ett flertal av våra respondenter valt att förbli anonyma 
i vår studie kommer vi inte nämna någon av våra respondenter vid namn samt ge information 
som på något sätt kan ge läsaren en övertygande insikt vilka individer det röra sig om. Då 
respondenterna själva benämnt sig som t.ex. CEO och COO har vi valt att ge våra respondenter 
den namnbeteckning som de själva utgett sig till att vara i sin ledarroll.  
 
Konsult inom HR med erfarenhet av ledarskap och coaching 
Har arbetat mycket inom Human Resources (HR) på olika företag och haft flera ledarpositioner. 
Sedan 2014 arbetar respondenten som konsult med inriktning på HR och har även stor erfarenhet 
inom ledarskap och coaching.  
Namnbeteckning: HR-konsult  
 
Finanschef för stort företag inom infrastruktur  
Utbildad ekonom, studier i Sverige och har även studerat i Amerika. Har jobbat inom ett stort 
revisionsbolag och bytte därefter till ett stort företag som sysslar med b.la. vägarbete. Har 
därefter arbetat sig upp inom organisationen och besitter nu rollen som finanschef. Har stor 
erfarenhet inom finans, organisation och företags utveckling.  
Namnbeteckning: CFO infrastruktur 
 
Operativ chef inom private banking 
Utbildad ekonom i grunden. Började karriären inom en välkänd bank och därefter till växande 
företag inom samma område. Respondenten har nu rollen som COO för hela koncernen och CEO 
inom dotterbolag för pensionsförsäkringar.  
Namnbeteckning: COO finans 
 
VD för företag inom bemanning & rekrytering 
Utbildad till kulturvetare. Började sin karriär inom sälj och fortsatte därefter genom att klättra sig 
upp och få fler och högre ledarpositioner. Har arbetat mycket inom HR och i nuläget är 
respondenten VD för ett av Sveriges mest kända bemannings- och rekryteringsföretag. Har även 
bl.a. erfarenheter inom sälj, coaching, ledarskap och change management.  
Namnbeteckning: CEO HR 
 
VD för e-handels företag  
Utbildad ekonom i grunden, efter detta började respondenten sin karriär inom finans och bank. 
Bytte därefter bana och fick en tjänst i ett mindre företag som sysslar med online försäljning av 
bland annat fitness-produkter. Företaget har sedan växt och etablerat sig över Norden och 
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personen sitter nu som VD på företaget. Har bl.a. stor erfarenhet inom management, corporate 
finance och e-handel. 
Namnbeteckning: CEO e-handel 
 
VD för statlig verksamhet   
Utbildad ekonom i grunden. Började arbeta inom bank därefter i konsultföretag inom IT. Sitter 
nu på en position som VD inom den statliga verksamheten och har över 20 års erfarenhet i olika 
ledarpositioner inom management. 
Namnbeteckning: CEO statlig verksamhet  
 
VD i företag inom läkemedelsbranschen 
Mer än 25 års erfarenhet inom management inom medicin och farmaceutisk industri. Även 
erfarenhet av business development, general och project management och marknadsföring. Har i 
sitt yrkesliv alltid befunnit sig på ledande positioner och idag VD för i ett uppstartat 
läkemedelsföretag. 
Namnbeteckning: CEO läkemedel   
 
VD i företag inom service  
Utbildad till kostekonom i grunden. Respondentens karriär startade inom företaget där 
respondenten fortfarande arbetar och har genom åren klättrat. Brinner för mångfald- och 
jämställdhetsfrågor som har genomsyrat arbete inom organisationen. Företaget är internationellt 
och verkar inom service (ex catering). Respondenten har suttit som VD för Sverige i över 7 års 
tid.  
Namnbeteckning: CEO service  
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Bilaga 3 “Vi söker kvinnlig ledare till vår kandidat-uppsats!” 

 
 

Bilaga 4 “Vi ser fram emot vårt möte” 
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Bilaga 5; Operationalisering av intervjufrågor  
 

Nr: Intervjufråga Syfte 

  Bakgrund   

1 Kan du beskriva företagets organisation och 
din roll i detta? Kan du beskriva i korthet dina 
ansvarsområden? 

För att styrka den information vi har fått fram innan vi kontaktade 

respondenterna att kvinnorna befinner sig i en ledarposition. Om 

inte, avslutades intervjun då respondenten inte är aktuell för 

studien 

  

  Karriär   

3 Om vi går tillbaka från början, vill du berätta 
lite om din utbildning och dina tidigare roller? 
Hur kom det sig att du är där du är idag? 

  

 Syftet var att studera om respondenten har haft en målmedveten 

plan i sitt yrkesliv, vilket skulle stämma in som en egenskap 

baserat på manligt ledarskap. 
4 Vad är det som driver dig i ditt yrkesliv? har 

du haft en målmedveten plan för ditt yrkesliv 
eller är det mer tillfälligheter som styrt dina 
val? Har du tidigt haft drömmar eller mål om 
att nå en ledarposition? Berätta 

  

    
Frågor anknutna till 

ledarskapsmodellerna 

Frågornas syfte är att kunna analysera fram vilket ledarskap i 

anknytning till modellerna som respondenten själv föredrar och 

använder. Respondentens ledarstil kommer analyseras fram 

utifrån auktoritär, demokratisk och laissez-faites ledarskap samt 

de mer moderna modellerna som karismatisk, situations-anpassat 

och person-orienterat ledarskap. Men främsta utgångspunkt av 

frågornas syfte är att kopplas samman med vår modell “Kvinnligt 

jämfört med manligt ledarskap” 

5 Vad anser du karakteriserar en bra ledare? 
Nämn en (eller några) ledare/en person som du 

Syftet var att låta respondenten berätta om en förebild (eller flera) 

och själv beskriva vad som är en bra ledare. Därmed få fram vilka 
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har/har haft som förebild i din roll som ledare. egenskaper en bra ledare har och se om respondenten knyter an 

sina svar till sitt eget ledarskap eller inte. På så sätt får vi ett 

resultat hur respondenten själv ser sitt ledarskap. 

6 Hur vill du att dina medarbetare ska uppfatta 
dig? Vad anser du är viktigt? Som en 
karismatisk och drivande ledare eller en 
analytisk och eftertänksam? (Hur kombinerar 
du dem?) 

Vår utgångspunkt var att få ett resultat som kan reflekteras utifrån 

de moderna ledarskapsmodellerna: karismatisk, situations-

anpassat och/eller person-orienterat samt ledaregenskaper baserat 

på manligt eller kvinnligt.  

7 Om en kollega/medarbetare skulle beskriva 
din ledarstil med 4-5 egenskaper, vilka skulle 
dessa bli? Skulle du hålla med om det eller har 
du en annan syn på din ledarstil? 

Det är skillnad på hur man önskas vara och egentligen är. Därför 

användes denna fråga för att se om respondenten ser sig själv som 

den ledare som den önskar eller om respondenten även beskriver 

sig besitta andra egenskaper i sitt ledarskap 

8 Om ett problem uppstår, vilka strategier 
använder du dig av för att lösa problemet? 
Exempel: Om det uppstår en konflikt i din 
ledningsgrupp, hur tar du dig an det? 

Vårt syfte var att få ett resultat om kvinnan använder sig av ett 

auktoritärt eller demokratisk styre vid problem. 

9 Om en utmaning uppstår, vilka strategier 
använder du dig av för att lösa utmaningen? 
Exempel: Om efterfrågan av er 
produkt/tjänster har sjunkit. 

Vårt syfte var att få ett resultat om kvinnan använder sig av ett 

auktoritärt eller demokratisk styre vid utmaningar. 

10 När ett större beslut ska fattas i din 
ledningsgrupp, hur går du tillväga? Varför? 

Vårt syfte var att få ett resultat om kvinnan använder sig av ett 

auktoritärt eller demokratisk styre vid en ledningsgrupp. 

11 Hur utdelar du ut uppdrag till en 
underställd/medarbetare? Exempel: En enhet 
fungerar inte bra, utan det behövs troligen en 
omorganisation. Styr du mer i detalj eller 
fungerar du mer som ett stöd till enhetschefen? 

Vårt syfte var att få ett resultat om kvinnan använder sig av ett 

auktoritärt eller demokratisk styre vid beslutfattande, om 

respondenten låter sina underställda (ex. enhetschefer) själv leda 

eller om respondenten går in och styr auktoritärt. 

  

    
Frågor baserat på de kvinnliga 

egenskaperna 

Syfte är att få fram resultat om kvinnan använder sig av ett 

ledarskap som karakteriserar ett kvinnligt ledarskap, utifrån 

egenskaperna: Öppen, demokratisk, relationsskapande, empatisk 
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och övertygande 

12 Vad är det som driver dig i ditt ledarskap och 
vad ser du som mest viktigt? Är det mer en 
god relation med medarbetare och/eller kunder 
eller är du främst fokuserad på att lösa 
uppgiften? 

  

Syftet baseras främst på egenskaperna relationsskapande, 

demokratisk och öppen. Frågorna är strukturerade på det sätt att 

respondenten får förklara hur öppen och demokratisk personen är 

och hur stark kontakt respondenten har med sina medarbetare. 

Tidigare forskning tyder på att kvinnan har en starkare relation 

med sina medarbetare och ser det som en viktig del för 

organisationens tillväxt 

13 Vilken typ av personlig kontakt har du med 
dina medarbetare? Är det viktigt för dig att 
lära känna dina medarbetare och förstå dem på 
djupet eller kan det försvåra arbetsrelationen? 

14 Om du skulle säga tre eller fyra personliga 
egenskaper som du tror kännetecknar 
kvinnliga ledare, som du även ser hos dig 
själv, vilka egenskaper skulle det då vara? 
Exempel: nyfikenhet eller strukturerad 

Vi ville i första hand ta upp begreppet "kvinnligt ledarskap" för att 

se om respondenten själv ser skillnader i ledarskap i anknytning 

till kön.  

15 Står du fast vid din ståndpunkt eller har du en 
mer flexibel syn när de kommer till 
nytänkande och intagandet av andras 
perspektiv? 

Syftet med frågan är att låta respondenten förklara hur flexibel 

och öppen personen är och hur respondenten tar till sig perspektiv 

och idéer som kommer från sina underställda. 

16 Enligt tidigare forskning är kvinnan i högre 
grad empatisk än män, hur ställer du dig till 
det? Hur resonerar du dig kring det? Håller du 
med? 

Då vi såg det svårt att utforma en fråga angående hur empatiska 

respondenter är valde vi istället att fråga respondenten själv om 

tidigare forskning, att kvinnor är mer empatisk än män i sitt 

ledarskap. Frågan besvarar inte endast respondentens egna 

erfarenheter utifrån tidigare slutsatser utan även begreppet 

"kvinnligt ledarskap" som vi såg till vår fördel att återigen 

diskutera ämnet. 

17 Vill du beskriva om en situation då du har 
behövt övertyga din medarbetare, externa 
affärspartner eller liknande att du som kvinna 
är legitimerad för den roll du har blivit 
tilldelad? 

Tidigare forskning tyder på att kvinnor behöver övertyga och 

argumentera mer att man är lämplig i sin roll än män och vårt 

syfte med frågorna är om respondenten själv har uppfattat denna 

erfarenhet. 

18 Känner du, som kvinna, att du behöver 
prestera och upprätthålla din legitimitet mer än 
vad du tror en man skulle behövt? 
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  Slutfrågor   

19 Vi tackar så mycket för din tid, någonting som 
du vill lyfta fram gällande kvinnligt ledarskap 
innan vi avslutar? 

En avslutningsfråga, om respondenten vill tillägga någonting samt 

försök att runda av intervjun 

20 Vi vill i uppsatsen återge vissa delar av 
samtalen. Om det blir aktuellt, är det okej att 
nämna dig vid namn eller vill du vara 
anonym? 

Då ämnet är känsligt ville vi av respekt till respondenten låta dem 

själva avgöra om de vill blir nämnda anonymt eller inte i vår 

studie. 

  

  Eventuell fråga   

  I en högre grad än män visar tidigare forskning 
att kvinnor har egenskaper som empatisk, 
öppen, demokratisk, relationsskapande samt 
övertygande i sin ledarstil.  Hur ställer du dig 
till det? Vill du komplettera eller bestrida 
något? 

 Denna fråga var tänkt att användas om vi inte tyckte vi hade fått 

tillräcklig med material från de utformade frågorna ovan. Frågan 

skulle därmed användas som en eventuell back-up. Dock behöves 

aldrig denna fråga användas.  
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Bilaga 6; Respondenternas ledaregenskaper 
Nedan görs en redogörelse över vilka ledaregenskaper varje respondent besitter utefter resultatet. 
Som nämnt är dessa ledaregenskaper de vi med säkerhet kunnat konstatera att varje respondent 
innehar utifrån deras resonemang kring sitt ledarskap. Vi har sett tendenser till att flera av 
respondenterna kan tänkas inneha fler ledaregenskaper men då vi inte haft tillräckligt med 
underlag för att med säkerhet konstatera detta är det inget vi redogör i vår studie.  
  
HR-Konsult 
Relationsskapande, öppen, demokratisk, empatisk, övertygande, mål-orienterad, 
handlingskraftig, stabil och självgående 
  
CEO, statlig verksamhet 
Relationsskapande, demokratisk, empatisk, övertygande och styrande 
  
CEO, service 
Relationsskapande, öppen, demokratisk och empatisk 
  
CEO, HR 
Relationsskapande, öppen, målorienterad, handlingskraftig och stabil 
  
CEO, e-handel 
Relationsskapande, öppen, övertygande, målorienterad, styrande och självgående 
  
CFO, infrastruktur 
Relationsskapande, öppen, empatisk, handlingskraftig och stabil 
  
CEO, läkemedel 
Relationsskapande, öppen, demokratisk, mål-orienterad, handlingskraftig och stabil 
  
COO, finans 
Relationsskapande, öppen och övertygande  
 


