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Sammanfattning 

Trots att Sverige är världens fjärde mest jämställda land finns en ojämn fördelning av män och 

kvinnor på chefspositioner. Inom privat sektor är majoriteten av cheferna män och inom 

offentlig sektor är majoriteten av cheferna kvinnor. Av alla chefspositioner som finns i Sverige 

innehar män majoriteten av dessa tjänster. Den här studien syftar till att ta reda på vad denna 

fördelning kan bero på.  

Normen har alltid varit att en chef också är en man, vilket än idag är normen för en chef. Denna 

norm har dock börjat ifrågasättas då forskning kring kvinnligt ledarskap visat positiva effekter 

av att låta kvinnor chefa. Normer tar dock lång tid att bryta, och frågan kvarstår: Vem ska chefa 

var?  

Syftet med studien är att jämföra om anställda inom privat och offentlig sektor värderar 

ledarskapsbeteenden olika. Det teoretiska bidraget är att jämföra om anställda inom privat och 

offentlig sektor värderar ledarskapsbeteenden och attribut olika. Det praktiska bidraget är att 

synliggöra dessa olikheter för att på så sätt kunna göra sektorerna mer jämställda i ett 

ledarskapsperspektiv. Det handlar även om ett lönsamhetsperspektiv då heterogena grupper 

ökar lönsamheten. Vi ämnar att med resultatet från den här studien ge förslag på hur chefer kan 

agera i en rekryteringsprocess för att kunna skapa en öppnare organisation som inte utesluter 

människor på grund av deras kön. 

 

I denna studie har vi funnit stöd för att kvinnliga ledarskapsstilar och beteenden föredras av 

respondenterna i offentlig sektor och skulle kunna vara en anledning till att det också finns fler 

kvinnliga chefer i offentlig sektor. Vi har dock inte funnit stöd för att manliga 

ledarskapsbeteenden föredras framför kvinnliga ledarskapsbeteenden av respondenterna i 

privat sektor. I stället visar resultaten för respondenterna i privat sektor att varken kvinnliga 

eller manliga ledarskapsbeteenden värderas högre än det andra inom sektorn.  
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1 Introduktion 
Sverige är världens fjärde mest jämställda land (WEF, 2015) men trots det finns det i Sverige 

idag en skevfördelning av män och kvinnor på chefspositioner (Bernhardtz, 2012). Inom privat 

sektor är majoriteten av chefspositionerna ockuperade av män och de kvinnor som har en 

chefsposition inom privat sektor har oftast en lägre chefsposition. Inom offentlig sektor däremot 

är majoriteten av cheferna kvinnor, men de högre maktpositionerna innehas fortfarande av män. 

Av alla chefspositioner som finns i Sverige innehar män majoriteten av dessa tjänster 

(Bernhardtz, 2012). Den här studien syftar till att ta reda på vad denna fördelning kan bero på. 
 

Under industrialismens tid myntades begreppet ’chef’ (Gustafsson & Sedell, 2015, s. 241). 

Sedan dess har diskussioner förts kring om en chef är likställt med ledare eller inte. Nienaber 

(2010, s. 670) menar att det inte går att skilja begreppen ledare och chef åt, vilket vi i den här 

studien kommer att utgå från. När begreppet chef etablerades var den generella synen på 

chefskap att man föddes som ledare snarare än att en individ kunde lära sig att leda (Gustafsson 

& Sedell, 2015, s. 241).  Detta innebar att medfödda karaktärsdrag avgjorde om en individ hade 

ledarskapsförmågor eller inte. Vidare skulle en ledare vara man, vilket än idag är normen för 

en ledare (Billing & Alvesson, 2000, s. 145; SCB, 2014a, s. 2). Normen har dock börjat 

ifrågasättas då forskning kring kvinnligt ledarskap visat positiva effekter av att låta kvinnor 

chefa (Heres & Lasthuizen, 2012). Normer tar dock lång tid att bryta, och frågan kvarstår: Vem 

får chefa var?  

 

I offentlig sektor så finns det ca 42 000 chefer där ungefär 67 % av dessa är kvinnor. Det går 

att hitta fler kvinnliga chefer än män i både landsting och kommuner medan staten fortfarande 

har majoriteten manliga chefer. I privat sektor med ca 163 000 chefer är det manliga chefer som 

dominerar med ungefär 70 %.  De flesta av de kvinnliga cheferna i privat sektor är chefer för 

särskilda funktioner som exempelvis ekonomi, personal eller marknadsföring medan de flesta 

manliga cheferna är verkställande direktörer (VD) och verkschefer (Bernhardtz, 2012). Män 

ockuperar alltså chefspositioner med mer makt, både inom privat och offentlig sektor.  

 

Det är svårt att veta exakt vad denna fördelning beror på men ledarskapskonsulten Barbro 

Dahlbom-Hall (2010, s. 14) hävdar att det finns ett dolt kvinnoförtryck i Sverige som 

genomsyrar hela samhället. Med dolt kvinnoförtryck syftar hon på att kvinnor väljs bort i 

rekryteringsprocesser just för att den generella synen på 4 mindre kompetenta än män. Dock är 

detta inte medvetna val av enskilda individer utan sker automatiskt till följd av de normer 

samhället har. Vidare menar hon att även om det år 2010 är på väg åt rätt håll så går det alldeles 

för långsamt och detta är till nackdel för hela samhället. Genom detta dolda förtryck, som 

praktiseras av såväl män som kvinnor, går samhället miste om en stor mängd kompetens som 

kvinnor har (Dahlbom-Hall, 2010, s. 9-10). 
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1.1 Problembakgrund 
Män och kvinnors arbetssituation har ur ett historiskt perspektiv sett olika ut. Ända sedan 

vikingatiden kan man påvisa skillnader gällande män och kvinnors ansvarsområden 

(Magnusdottir, 2016). Historiskt kan begränsningarna för kvinnors arbeten tydligt ses i att 

kvinnor inte fick bestämma över männen eller utöva olika typer av makt (Elgan, 2016).  
 

Begreppet jämlikhet handlar om rättvisan mellan de individer och grupper som finns i 

samhället. Alltså att alla människor oavsett kön, etnicitet, social tillhörighet etc. har ett lika 

värde. Jämställdhet är en av de största delarna inom jämlikheten då det handlar om synen och 

rättvisan mellan män och kvinnor i samhället (SCB, 2014a, s. 2). 

 

När man pratar om jämställdhet så finns det både en kvalitativ och en kvantitativ sådan. 

Kvalitativ jämställdhet handlar om den plats som kvinnor och män får ta i samhället att utveckla 

och påverka med sina erfarenheter, värderingar och kunskaper. Kvantitativ jämställdhet handlar 

om en jämn fördelning av både män och kvinnor i arbete, utbildning, maktpositioner etc. (SCB, 

2014a, s. 2). Ett rättvist samhälle och jämlikhet bör vara en självklarhet i sig självt men det 

finns även belägg för att en mer heterogen ledning bidrar till ökad lönsamhet (Bruckmüller et 

al. 2014, s. 225; Welbourne et al. 2007, s. 524). Detta då heterogena ledningsgrupper bidrar i 

högre utsträckning till innovationer och mer innovativa lösningar än vad homogena grupper 

gör. 
 

Enligt Dahlbom-Hall (2010, s. 9) så uppstår det ofta ett dilemma när kvinnor är chefer. Kvinnor 

förväntas vara kvinnor men samtidigt leda som om de vore män och när de leder med en 

’manlig’ ledarskapsstil blir de hårt kritiserade för att vara dominanta. Detta beror enligt Tienari 

och Nentwich (2012, s. 111) på att det finns strukturer och normer i samhället som vi människor 

förhåller oss till för att passa in i vissa ramar för hur vi ska bete oss som män och kvinnor. Att 

följa dessa stereotypiska beteenden innebär att ‘do gender’, vilket är så inpräntat i vårt beteende 

att det är nästintill omöjligt att bestrida dessa helt. I en arbetsrelaterad kontext kan detta innebära 

att individer noga överväger sina beteenden för att inte gå emot dessa stereotyper. Cross och 

Bagilhole (2002, s. 218) fann i sin studie att män som arbetar inom kvinnodominerade yrken 

som barnskötare till exempel tar avstånd från en omvårdande roll som kvinnor i samma yrke 

oftast tar på sig. Att följa de förutbestämda könsroller som finns inom olika yrken innebär att 

dessa stereotyper bibehålls, vilket visar på att organisationer till stor del påverkar 

könsmaktsordningen (Tienari & Nentwich, 2012, s. 114). Studier har även gjorts i England i 

rekryteringsprocesser av chefer (Kumra & Vinnicombe, 2008) som visade att män, eller snarare 

manliga egenskaper, d.v.s. att vara driven, hårt arbetande och att kunna hävda sig själv, var mer 

efterfrågade än kvinnliga egenskaper. Kvinnor var således tvungna att visa ett manligt beteende 

och hävda sig själva och vad de kunde tillföra till företagen för att övervägas till en 

chefsposition medan en man bara behövde fortsätta följa normerna för hur en man ska vara. 

 

För ca 30 år sedan så myntades begreppet ’glastak’ för att synliggöra detta tidigare osynliga, 

men verkliga, hinder som kvinnor står inför när det kommer till chefskap. Kvinnor måste alltså 

bryta sig igenom detta glastak för att få ett chefsjobb medan män inte har någon liknande barriär 

(Brückmuller, 2014, s. 202-203). Fallet är dock att vissa kvinnor, trots allt, tar sig igenom detta 

glastak vilket till stor del beror på att de beter sig som ’typiska män’. Detta då kvinnliga chefer 

måste vara mer tävlingsinriktade, mindre feminina samt att kvinnor som arbetar på en 

mansdominerad plats tenderar att bete sig mer manligt (Adams & Funk, 2012, s. 220). 

 

http://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7006797516&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7006797516&zone=
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Om det vore så enkelt att det räckte med att kvinnor anammade ett manligt ledarskapsbeteende 

för att kunna få chefsjobb anser vi att det borde finnas en jämnare könsfördelning på 

chefspositioner i Sverige idag. Vi tänker oss därför att glastak inte är den enda anledningen till 

varför män är i majoritet på chefspositioner.  

 

Att den offentliga sektorn är mer präglad av vård och omsorg än den privata sektorn 

(Bernhardtz, 2012; SCB, 2014a, s. 41-50) och att kvinnor är mer vårdande än män (Eagly och 

Johannesen-Schmidt (2001, s. 783) gör att vi tror att detta kan vara en av många anledningar 

till varför kvinnor är överrepresenterade som chefer inom offentlig sektor. Därmed anser vi att 

det vore märkligt om kvinnor inom offentlig sektor skulle behöva använda sig av ett manligt 

ledarskapsbeteende för att kunna bli chef. Det vore mer rimligt om män behövde använda sig 

av ett kvinnligt ledarskapsbeteende för att kunna vara chef inom offentlig sektor. Den privata 

sektorn å andra sidan är mer tävlingsinriktad och målmedveten, (Bernhardtz, 2012) vilket 

förknippas med ett manligt beteende (Rosenkrantz et al. 1968, s. 291) vilket vi tror kan vara en 

anledning till att män är överrepresenterade som chefer inom privat sektor. I och med det tror 

vi att det snarare är i privat sektor som kvinnor kan behöva använda sig av ett manligt 

ledarskapsbeteende för att kunna bli chef.  

 

Eftersom det också finns forskning som visar att människor hellre följer en ledare som är lik en 

själv (Chen & Hou, 2015) så tror vi att kvinnor kan vara mer representerade som chefer i en 

sektor som är kvinnodominerad och att män är mer representerade som chefer i en sektor som 

är mansdominerad. Detta är dock inte hela sanningen då det finns studier som visar på 

motsatsen. En studie genomförd på över 60 000 respondenter visade att kvinnor inom ledarskap 

kan uppfatta andra kvinnliga ledare som en sorts konkurrent snarare än som en kollega. Män 

uppfattar enligt studien också att de har en sorts konkurrens med andra män, men inte med 

kvinnor (Elsesser & Lever, 2011, s. 1572). Vidare föredrar studiens kvinnliga respondenter 

manliga ledare då de anser att de hade en bättre relation med manliga chefer än kvinnliga. På 

motsvarande sätt föredrar de manliga respondenterna kvinnliga ledare (Elsesser & Lever, 2011, 

s. 1571). Vi tror därför att en bra början på att reda ut varför fördelningen av män och kvinnor 

inom ledarskap i de olika sektorerna ser ut som den gör, kan vara att ta reda på vilka 

ledarskapsbeteenden som faktiskt föredras i sektorerna och hur detta är relaterat till kön. 

 

Enligt Andersen (2010, s. 137) finns det stora skillnader mellan ledarskapet i privat och 

offentlig sektor vilket även Hillvesson (2015) hävdar. Dessa två nämner dock ingenting om 

könsfördelningen som finns av sektorernas chefer (Bernhardtz, 2012). Rosenkrantz et al. (1968, 

s. 291) menar att egenskaper och beteenden i ledarskapssammanhang kan delas in i manliga 

och kvinnliga men ger ingen förklaring på varför det finns en skillnad mellan könen. Eagly och 

Johannesen-Schmidt (2001, s. 783) menar också att egenskaper som värnar om andra 

människors välmående är någonting som återfinns mer hos kvinnor än hos män, men de 

diskuterar inte vad det har för inverkan på val av arbetsplats eller om det finns arbetsplatser 

som värderar dessa egenskaper mer än andra. Vi finner således inte någon förklaring på varför 

fördelningarna och olikheterna ser ut som de gör. Detta väcker nyfikenhet hos oss och vi vill ta 

reda på om det finns någon förklarning till varför män och kvinnors chefspositioner är fördelade 

mellan sektorerna. I och med att vi inte finner någon tidigare forskning på just detta så är det 

viktigt att påminnas om att den infallsvinkel vi valt att studera kan vara en av många faktorer 

som påverkar könsfördelningen bland chefer inom privat och offentlig sektor.  
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1.2 Frågeställning 
Kan fördelningen av män och kvinnor i ledande positioner i privat och offentlig sektor förklaras 

utifrån de ledarskapsbeteenden som föredras i respektive sektor? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med den här studien är att jämföra om anställda inom privat och offentlig sektor värderar 

ledarskapsbeteenden olika. Vidare vill vi ta reda på om dessa eventuella olikheter i så fall kan 

förklara varför fördelningen av män och kvinnor i ledande positioner inom privat och offentlig 

sektor skiljer sig åt. Vi har valt att använda anställda som respondenter till studien då vi anser 

att de i majoritet representerar de olika sektorerna. 

 

1.4 Förtydligande 
Vi anser att synliggörandet av olikheter kan vara ett första steg mot att göra sektorerna mer 

jämställda ur ett ledarskapsperspektiv. Det handlar även om ett lönsamhetsperspektiv då 

heterogenitet ökar lönsamheten (Bruckmüller et al. 2014, s. 225; Welbourne et al. 2007, s. 524). 

Vi ämnar att med resultatet från den här studien ge förslag på hur chefer kan agera annorlunda 

i en rekryteringsprocess för att kunna skapa en öppnare organisation som inte utesluter 

människor på grund av deras kön. Vi kommer i den här studien utgå från stereotyper gällande 

kön och ledarskapsstilar. Dessa stereotyper ska bidra med en utökad förståelse om ledarskap 

kopplat till kön och vi strävar efter att kunna bryta dessa stereotyper.  

 

Stereotyper består av de tre grundprinciperna att de kan fungera som ett hjälpmedel för att 

förklara någonting, de är energisparande verktyg samt att de är delade övertygelser av grupper 

(McGarty et al. 2002, s. 2-4). De används med andra ord för att förenkla verkligheten och 

förenkla förklaringar, reducera missförstånd samt att stereotyper formas ur delade accepterade 

normer av sociala grupper. En vanlig uppfattning inom socialpsykologi är att människan inte 

kan ha en uppfattning om olika grupper om denne inte kan se en skillnad eller samband mellan 

dessa grupper. Det handlar om att spara energi genom att göra grupperingar för att enklare veta 

hur individer ska förhålla sig till varandra (McGarty et al. 2002, s. 2-4). Vi kommer i den här 

studien utgå från stereotyper gällande kön och ledarskapsstilar. Detta för att kunna utgå från 

gemensamma faktorer för populationen. Vi är medvetna om att detta innebär en förenklad och 

generaliserad bild av verkligheten vilket är en nackdel för studien. Vi kommer dock att basera 

dessa stereotyper på tidigare forskning och kommer således inte att använda våra egna 

uppfattade stereotyper. Vi vill också med en utökad förståelse för ledarskap kunna bryta dessa 

stereotyper då vi, som tidigare nämnts, är medvetna om att stereotyper är en förenklad bild av 

verkligheten och således inte är verkligheten. Vi ser dock detta som en nödvändighet då dessa 

ämnen är alldeles för omfattande och komplexa för oss att studera i detta arbete utan att förenkla 

för både oss författare och för läsaren. Detta blir således en avgränsning som vi ser oss nödgade 

att göra som dock kan komma att påverka reliabiliteten för studien (se avsnitt 8.1).  

 
 

  

http://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7006797516&zone=
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2 Teoretisk metod 
2.1 Förförståelse 
Vi uppsatsförfattare läser båda till civilekonomer på Umeå universitet. Under utbildningen har 

vi läst kurser som varit inriktade på ledarskap, vilket är ett ämne vi båda funnit intressant. Men 

intresset att skriva om hur ledarskap i förhållande till kön, och hur stängd arbetsmarknaden kan 

vara beroende på kön uppmärksammades under en kurs på avancerad nivå inom 

företagsekonomi med inriktning mot management där bland annat kvinnors begränsningar i 

deltagande på arbetsmarknaden uppmärksammades. Vi ansåg att detta var intressant att studera 

vidare, vi ville pröva detta i en svensk kontext med fokus på just ledarskap. Detta då Sverige är 

ett av de mest jämställda länderna i världen (WEF, 2015). 

 

Då vi båda är kvinnor kan vi ha en förförståelse till en orättvis arbetsmarknad. Denna 

förförståelse kan bidra till att vi påverkas av ämnet då detta kan beröra oss personligen. I och 

med att vi båda är kvinnor har vi en vilja att med vår kompetens från vår utbildning kunna göra 

skillnad i arbetslivet vad gäller könsdiskriminering. Vi ser personligen det här ämnet som 

väldigt viktigt att undersöka. Därmed kan det finnas risk att våra egna åsikter och 

ställningstaganden i frågor som rör könsdiskriminering lyser igenom i den här studien. Vi har 

dock tagit detta i beaktning och eftersträvar att vara så objektiva som möjligt, vilket diskuteras 

vidare i avsnittet om verklighetssyn. Eftersom vi också båda är kvinnor så finns inget manligt 

perspektiv eller erfarenheter vilket hade kunnat påverka studien både positivt och negativt. Vi 

kommer dock att verka utifrån en objektiv verklighetssyn (se avsnitt 2.2) och därför antar vi att 

vår förförståelse inte ska vara till någon last för studien. Dock är det viktigt att vara medveten 

om sin egen förförståelse som forskare för att kunna uppmärksamma ifall ens egna åsikter 

återspeglas i studien. 

 

2.2 Verklighetssyn 
Ontologi handlar om hur individer uppfattar verkligheten och tar upp de antaganden som 

forskare gör samt deras världssyn. Ontologi kan delas upp i objektivism och subjektivism 

(Saunders et al. 2009, s. 110). 

 

Vi vill få en generell bild av vilken typ av egenskaper och ledarskapsbeteenden som föredras i 

sektorerna och på så sätt se om det kan förklaras av egenskaper och ledarskapsbeteenden som 

kan härledas till ett visst kön. För att göra detta på ett så bra sätt som möjligt anser vi att 

uppsatsen bör byggas på en objektiv verklighetssyn. Att studera någonting ur ett objektivt 

synsätt menas att forskarna lämnar egna värderingar, subjektiva bedömningar, utanför arbetet 

och inte låter det styra arbetet (Saunders et al. 2009, s. 110). Fenomen, saker eller sociala 

enheter kan ha olika känslomässiga betydelser för olika individer samt att de kan ha förutfattade 

meningar om vad det är och innebär. Som forskare behöver man ta avstånd från detta för att en 

studie ska vara objektiv (Saunders et al. 2009, s. 110). Exempelvis har nog de flesta, även vi, 

förutfattade meningar eller en känsla av hur en bra chef bör vara och detta måste vi lämna 

bakom oss för att på ett objektivt sätt kunna studera dessa variabler. 

 

Även om studien ska utgå från ett objektivt synsätt så anser vi att det är viktigt att komma ihåg 

att de flesta människor ser subjektivt på världen. För att människor ska förstå och skapa mening 

så bildar individer känslor och erfarenheter som är under ständig förändring av upplevelser.  Vi 

som människor är helt enkelt subjektiva (Saunders et al. 2009, s. 111). Genom att vara medvetna 

om detta så anser vi att det också är lättare att bortse från vår naturliga subjektivitet. Vi kan 
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exempelvis inte ändra vår identitet, vi är två kvinnor i 20-årsåldern med 8 terminers 

civilekonomstudier. Dock kan vi, i och med insikt av detta, också bortse från vår bakgrund som 

kan göra oss subjektiva, och istället göra vårt yttersta för att vara objektiva i den här studien. 

 

2.3 Vetenskapliga förhållningssätt 
Det vetenskapliga förhållningssättet (epistemologi) kan delas in i positivism och hermeneutik 

och är två olika sätt att se på hur verkligheten studeras (Bryman, 2011, s. 29). Med denna studie 

är syftet att ”jämföra om anställda inom privat och offentlig sektor värderar 

ledarskapsbeteenden olika”. För att uppfylla detta syfte anser vi att det behöver prövas och för 

att kunna göra det vill vi formulera propositioner utifrån teori för att sedan testa dessa i 

verkligheten. Vi vill kunna förklara och kartlägga snarare än att förstå varför det är en skillnad. 

Detta sätt att se på vetenskap och kunskap relateras till positivismen som använder ett 

naturvetenskapligt sätt för att förklara och kartlägga (kvantifiera) verkligheten och att fokus ska 

vara på att studera något objektivt och testande av antaganden (Bryman, 2011, s. 

30).  Hermeneutiken fokuserar i stället på att förstå verkligheten och inte bara på att förklara 

och kartlägga den (Bryman, 2011, s. 32). 

 

Det vetenskapliga förhållningssätt som kommer att användas i denna studie är därför 

positivistisk. En passande forskningsstrategi för detta förhållningssätt är att använda befintlig 

teori för att skapa hypoteser. Hypoteserna testas sedan för att bekräftas eller förkastas och på så 

sätt eventuellt bilda ny teori eller förkasta befintlig teori (Saunders et al. 2009, s. 112). Av denna 

anledning anser vi att detta förhållningssätt passar denna studie bäst då vi kommer att utforma 

propositioner för att sedan undersöka om dessa kan stärkas med hjälp av insamlad data. Även 

här är det viktigt att forskningen sker utan att forskarna lägger egna värderingar eller har 

förutfattade meningar som kan skapa feltolkningar (Saunders et al. 2009, s. 113). 

 

Det som är negativt med detta val är förstås att vi inte kommer att kunna uppnå förståelse till 

varför det finns en skev fördelning av män och kvinnor på ledande positioner inom privat och 

offentlig sektor. Däremot kommer vi att kunna finna samband mellan olika faktorer som kan 

påverka fördelningen. Det hade varit intressant att utgå från hermeneutik för att söka förståelse 

för detta. Vi anser dock att ett första steg är att ta reda på vilka samband som kan finnas mellan 

ledarskapsstilar och sektorerna. Denna studie ämnar att, utifrån den teori vi har tagit del av, 

undersöka huruvida önskvärda ledarskapsbeteenden i privat och offentlig sektor kan påverka 

könsfördelningen av chefer i respektive sektor. Vidare hävdar vi då att positivism är mer 

passande för denna studie än hermeneutik. 

 

2.4 Angreppssätt 
I denna studie kommer vi utifrån befintliga teorier undersöka verkligheten. Teorierna kommer 

att ligga till grund för en enkät som sedan kommer att delas ut till den population vi har för 

avsikt att studera.  När verkligheten undersöks utifrån teorier innebär det att ett deduktivt 

angreppssätt används. Med deduktivt angreppsätt menas att ett teoretiskt förslag testas med en 

forskningsstrategi som är specifikt designad för den enskilda studien (Saunders et al. 2009, s. 

621). I detta fall använder vi teori för att göra en enkät som är specifikt designad för att kunna 

besvara vår frågeställning. Enligt Bryman (2011, s. 26) syftar det deduktiva angreppsättet till 

att genom det befintliga forskningsområdet skapa hypoteser som sedan testas efter insamlandet 

av data. Den vanligaste uppfattningen kring förhållandet mellan teori och praktik är det 

deduktiva angreppsättet, åtminstone om man ser till samhällsvetenskaplig forskning (Bryman, 
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2011, s. 26). Eftersom denna studie syftar till att använda befintliga teorier och testa dessa i en 

ny kontext anser vi att det deduktiva angreppsättet är att föredra. 

 

2.5 Studiens perspektiv 
Det perspektiv som vi har valt att fokusera på gällande den här studien är samhället och 

ledningsgrupper i företag och organisationer. Vi tror att samhället i stort är en viktig aktör att 

ha i åtanke för den här studien då jämställdhet inom organisationer påverkar samhället i stort. 

Om jämställdhet kan återfinnas hos organisationer tror vi att det kan skapa 

överspillningseffekter och göra att jämställdhet kan bli någonting som individer inom 

organisationen tar med sig i sina privata liv. Till exempel till idrottsföreningar, vilket skulle 

gynna fler individer i samhället.  Vi har även valt att fokusera på företagsledning eftersom det 

är företagsledning som fattar beslut om vilka policys som ska gälla för könsdiskriminering inom 

organisationer. Då företagsledning har makt att påverka anser vi att de är viktiga att ha i 

beaktning då vi genomför vår studie. Vi ämnar även att ge rekommendationer till 

företagsledning hur de kan arbeta för en kvantitativ jämställdhet genom rekryteringsprocesser. 

 

2.6 Teoretisk referensram och litteratursökning 
I och med att forskning kring ledarskap sträcker sig så långt bak i tiden som industrialismen 

(Gustafsson & Sedell, 2015, s. 241) har det funnits en problematik mellan att använda oss av 

ursprungskällor och att använda oss av nyare och uppdaterade källor. Det vi har gjort är att 

använda oss av den grundläggande, äldre, litteraturen och därefter se hur kunskapsutvecklingen 

sett ut. Vad gäller de ledarskapsstilar som vi valt att fokusera på i den här studien så har 

kunskapsutveckling inte lett till några förändringar i definitionerna av ledarskapsstilarna. 

Därmed har vi valt att ta med de äldre källorna som förekommer i princip all modernare 

litteratur om ämnet. Detta då vi anser att dessa källor är fundamentala för respektive 

ledarskapsstil. Nyare litteratur har vi använt för att komplettera den äldre litteraturen. Detta för 

att nyare litteratur ofta undersöker ledarskapsstilar i olika miljöer och kontexter, vilket i vissa 

fall varit av intresse för den här studien. 

 

För att finna relevanta artiklar har vi har använt oss av Umeå universitetsbiblioteks sökfunktion 

som innehåller en rad olika databaser. Däribland Emerald Journals, Wiley Journals, Business 

Source Premiere och PsycArticles, som är de databaser vi använt oss av mest. De sökord som 

använts är: Transformational, transactional, democratic, autocratic, interpersonally, task-

oriented, leadership, gender, female leadership, public sector, private sector. Dessa sökord har 

använts i olika konstellationer för att finna relevanta artiklar. I de fall vi letat efter en specifik 

artikel men inte funnit den via Umeå Universitetsbiblioteks databaser har vi använt oss av 

Google Scholar som komplement. 

 

2.7 Källkritik 
Källkritik handlar om att kritiskt granska och värdera källor för att kunna vara så säker som 

möjligt att källan är trovärdig. Faktorer som bör avvägas i valet av källa är t.ex. hur gammal 

källan är, var den kommer ifrån, om den är partisk, om det är en andrahandskälla etc. (Bell & 

Waters, 2016, s. 125-126). Vi har valt att använda oss av granskade vetenskapliga artiklar i så 

hög grad som möjligt för att säkerställa källornas trovärdighet och tillförlitlighet. Vi har även 

funnit fyra böcker som vi ansett har varit viktiga att ta med. Den första boken som vi valt att 

använda oss av är Lära kvinnor chefa män av Barbro Dahlbom-Hall, som jobbar som 

ledarskapskonsult och har jobbat med jämställdhetsfrågor i organisationer. Vi anser att den här 
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boken är intressant att använda då den visar hur olika förutsättningarna för män och kvinnor i 

ledarskap ser ut. Boken har dock sina begränsningar i och med att den inte är en vetenskaplig 

källa. Lära kvinnor chefa män har använts i problembakgrunden för att porträttera en del av de 

skillnader som finns mellan män och kvinnor gällande chefskap. 

 

Vi har även använt oss av Lena Gustafssons och Ulrika Sedells bok Bortom glastaket från 2015. 

Lena Gustafsson är en KBT-terapeut och företagskonsult och Ulrika Sedell är ledarskaps- och 

organisationskonsult. Det är en ny bok vilket gör att vi utgår från att den innehåller uppdaterad 

information om hur situationen ser ut för kvinnor på arbetsplatser idag, vilket vi anser är en 

viktig aspekt att ha i åtanke. Även denna bok har vi framförallt använt i problembakgrunden 

för att understryka och styrka de argument som bygger mot frågeställningen. Genus i och som 

organisation är från 2001 och den är skriven av Lena Pettersson. Boken har blivit granskad av 

ett flertal forskare vilket gör att vi som studenter känner att det är en trovärdig bok. Denna bok 

har vi använt i teorikapitlet för att påvisa skillnader i manligt och kvinnligt ledarskap. 

Nackdelen med denna bok är att den är gammal och kan därför anses vara förlegad. Vi anser 

dock att denna källa bidrar med viktig information till studien och har därför valt att ta med den 

i alla fall. För att kompensera har vi även använt nyare källor. Slutligen har vi använt oss av 

Offentligt ledarskap av Ingalill Holmberg och Roger Henning som båda är forskare inom 

ledarskap och boken är utgiven 2009. Ur denna bok har vi endast använt oss utav kapitlet ”Var 

finns ledarskapet i offentlig sektor?” och informationen från detta kapitel har vi använt i avsnitt 

3.1 Ledarskap i offentlig och privat sektor. 

 

Eftersom dessa fyra böcker är skrivna av, och/eller granskade av, forskare och 

ledarskapskonsulter anser vi att det är trovärdiga källor. Det negativa som vi kan se med dessa 

källor är att en bok är från 2001, vilket anses som en gammal källa och därmed att informationen 

kan vara förlegad. Boken Bortom glastaket är skriven av två kvinnor och handlar om att 

framhäva kvinnligt ledarskap vilket kan ses som en partisk källa. 

 

Några av de vetenskapliga artiklar som vi velat ta med har varit förhållandevis gamla, som till 

exempel Eagly et al. (1990), Rosenkrantz (1968) och Lewin och Lippitt (1938). Dessa artiklar 

har behandlat hur den tidiga forskningen om de olika ledarskapsstilarna har sett ut. Trots risken 

med att gamla källor kan vara utdaterade har vi ändå valt att använda dessa då vi anser att det 

är viktigt att se till ursprunget av de ledarskapsstilar vi har valt. Vi har även letat nyare litteratur 

på dessa ledarskapsstilar och sett att definitionerna för de olika ledarskapsstilarna inte har 

ändras, vilket vidare motiverade oss att använda de äldre källorna. Den nyare litteraturen som 

vi tagit del av har främst riktats mot att undersöka de olika ledarskapsstilarna i olika kontexter. 

 

I studien har vi även använt oss av andrahandskällor vilket kan vara en nackdel då risken att 

göra tolkningsfel ökar, vilket i sin tur får konsekvenser för studien. När vi har använt oss av 

andrahandskällor så har vi gjort det för att förstahandskällan inte längre funnits i de databaser 

som vi har tillgång till och vi funnit att innehållet är så pass viktigt att det behöver vara med. 

För att minska risken för feltolkningar har vi letat upp flera artiklar som citerat ursprungskällan 

och jämfört de olika tolkningarna av ursprungskällan. I de fall där forskare har haft olika 

tolkningar från ursprungskällan har vi valt att i stället utesluta källan. 

 

Vi har lagt mycket fokus på en tidningsartikel som är skriven av Fredrik Hillvesson 2015 och 

publicerad i nyhetstidningen Chef. Den handlar om ledarskap i offentlig och privat sektor och 

bygger på en vetenskaplig studie som vi ansåg var viktig att ta med i vår studie. Då 

ursprungsartikeln inte gick att få tag på har vi sökt efter fler andrahandskällor och fann att 
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informationen varit densamma. Därför ansåg vi att vi kunde använda källan, trots att den 

fungerar som en sekundärkälla. 

 

2.8 Metodval 
Enligt Bryman (2011, s. 151) innebär en kvantitativ metod att forskare deducerar hypoteser 

utifrån befintliga teorier. Därefter testas dessa hypoteser. En kvalitativ metod (Bryman, 2011, 

s. 340-341) innebär istället att teorier skapas utifrån forskningsresultat. Dessa forskningsresultat 

fås genom att försöka förstå hur studiens deltagare tolkar den miljö de befinner sig i. Kvantitativ 

forskning har ett större fokus på siffror och statistik, vilket kan fås genom exempelvis enkäter, 

medan kvalitativ forskning har ett större fokus på icke-numeriska data, vilket kan fås genom 

exempelvis intervjuer (Saunders et al. 2009, s. 151). 

 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod för den här studien. Detta för att kunna svara 

på frågeställningen “Kan fördelningen av män och kvinnor i ledande positioner i privat och 

offentlig sektor förklaras utifrån de ledarskapsbeteenden som föredras i respektive sektor?”. 

Genom att använda en kvantitativ metod ämnar vi svara på frågeställningen bättre jämfört med 

om vi valt en kvalitativ metod. För att kunna svara på frågeställningen behöver vi ta reda på 

vilka ledarskapsbeteenden som faktiskt är mest önskvärda för anställda inom privat och 

offentlig sektor. För att komma närmare ett svar på frågeställningen behöver vi därför samla in 

så mycket information från vår tänkta population som möjligt, vilket innebär att en kvantitativ 

metod är mest lämplig. En kvalitativ studie skulle för vår studie innebära att vi får in ett fåtal 

åsikter om ledarskap inom de olika sektorerna. Även om vi skulle kunna få en djupare förståelse 

för ämnet genom den typen av metod, så tror vi inte att det skulle medföra ett svar på vår 

frågeställning. Den typen av frågeställning gör att vi skulle behöva en större mängd åsikter om 

detta, vilket motiverar valet av en kvantitativ metod. 

 

Valet av en kvantitativ metod följer även naturligt då verklighetssynen, det vetenskapliga 

förhållningssättet samt angreppsättet, som tidigare beskrivits och diskuterats, är i linje med en 

kvantitativ metod snarare än en kvalitativ metod.   
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3 Teori 
Vi inleder teorikapitlet med att presentera hur ledarskap ser ut inom privat och offentlig sektor. 

Detta då de båda sektorerna skiljer sig åt gällande ledarskap (Andersen, 2010). Därefter 

presenterar vi ledarskapsbeteenden som klassats som manliga respektive kvinnliga. Vi anser att 

det är viktigt att lyfta upp dessa olika typer av ledarskap för att ge en grundläggande bas för 

läsaren att förstå de nästföljande avsnitten. Dessa behandlar de sex ledarskapsstilarna 

transformellt och transaktionellt ledarskap, demokratiskt och autokratiskt ledarskap samt 

uppgiftsorienterat och relationsorienterat ledarskap. 

 

Eagly et al. (2003, s. 569) definierar en ledarskapsstil som relativt stabila beteendemönster som 

går att finna hos ledare. Enligt Maccoby (2000, s. 57) så är en ledare och en chef två skilda 

saker. En chef är en administratör medan en ledare är någon som kan förändra och inspirera. 

Vidare förklarar han att en chef kan ses som en funktion medan ledarskap är en relation. Chefer 

planerar, budgeterar, utvärderar och möjliggör medan en ledare hittar talang, motiverar, coachar 

och bygger förtroende (Maccoby, 2000, s. 58). Nienaber (2010, s. 670) hävdar dock att 

litteraturen inte är enhällig om vad som faktiskt är skillnaden mellan chef och ledare. Nienaber 

(2010) genomförde en litteraturgranskning för att klargöra vad som var skillnaden mellan de 

två rollerna. Han fann att det inte fanns någon större skillnad och att de två rollerna inte går att 

skilja på då de är så pass sammanflätade. Alla typer av uppgifter som han kunde rapportera om 

från litteratursökningen kunde placeras i kategorin ’chef’, och majoriteten av dessa uppgifter 

överlappade ledarens uppgifter. Slutsatsen blev alltså att en chef nästan alltid kan vara en ledare 

simultant medan en ledare inte lika ofta kan vara en chef utöver att vara en ledare. 

 

Eftersom att det inte är helt klart vad skillnaden mellan ledarskap och chefskap är så kommer 

vi att göra antagandet att en chef utövar ledarskap då de enligt Nienaber (2010, s. 670) har 

samma typer av uppgifter. Detta är också en avgränsning som vi beslutat att ta då majoriteten 

av den forskning vi tagit del av inte gör skillnad på chefskap och ledarskap. 

 

3.1 Ledarskap i offentlig och privat sektor 
Enligt Andersen (2010, s. 137) finns det stora skillnader mellan ledarskapet i privat och 

offentlig sektor. Till exempel har offentlig sektor i större utsträckning regler, rutiner och 

riktlinjer som styr medan privat sektor i stort blir styrt av enskilda individer (Holmberg & 

Henning, 2009, s. 8). Den offentliga sektorns uppgift är att verkställa befolkningens 

demokratiskt tagna beslut, detta innebär att det inte är en eller ett få antal enskilda individer 

som bestämmer över hur dessa organisationer ska arbeta. Med andra ord så är chefsuppdrag i 

offentlig sektor, av natur, det individuella chefssakapets motsats. Detta då de stora besluten 

inom offentlig sektor fattas utifrån demokrati, medan inom privat sektor så fattas beslut av 

enskilda personer som inte har i uppdrag att verkställa befolkningens demokratiskt fattade 

beslut. 

 

Enligt Holmberg och Henning (2009, s. 10-11) så har forskning i offentlig sektor mestadels 

fokuserat på ledning, styrning och kontroll som enligt Maccoby (2000, s. 57) anses tillhöra 

chefskap, medan man inte har fokuserat lika mycket på uppgifter som anses tillhöra ledarskap 

(Maccoby, 2000, s. 57). Den offentliga sektorn och den privata sektorn har inte samma 

utgångspunkter vad det gäller deras uppdrag då offentlig sektors uppdrag består av 

myndighetsutövningar för att verkställa demokratiskt fattade beslut och målet är att tjäna 

allmänhetens intresse och inte bara organisationen. Den privata sektorn har istället 
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vinstmaximering som främsta motiv för att just tjäna organisationens intresse (Holmberg & 

Henning, 2009, s. 12-13). 

 

Trots sektorernas olika uppdrag så används den privata sektorns företagsledare som referens, 

förebild och mätinstrument i den offentliga sektorn för hur ett bra ledarskap ska utföras. Detta 

medföljer att offentlig sektor också använder vinstmaximering, liksom privat sektor, som 

övergripande mål för verksamheten. Detta är inte alltid är ett passande mål för den offentliga 

sektorns uppdrag enligt Holmberg och Henning (2009, s. 12-13). 

 

Synen på vinstmaximering inom offentlig sektor har ökat sedan införandet av New Public 

Management (NPM) i början av 90-talet (Almqvist, 2013). Syftet med införandet var att 

använda den privata sektorns metoder då det traditionella sättet att styra offentlig sektor hade 

blivit kritiserat för att vara för byråkratiskt. Med denna förändring ville man att skattepengar 

skulle nyttjas på ett mer effektivt sätt och ge möjligheten att kunna genomföra uppföljningar 

bättre, jämfört med det tidigare byråkratiska styrningssättet (Almqvist, 2013). 

 

År 2014 påbörjade regeringen dock ett arbete för att komma ifrån NPM då det i stället inneburit 

en större administrativ börda och att humankapital därmed inte kunnat användas så effektiv som 

man velat (Regeringen, 2015). Detta då NPM har inneburit att styrningen har letts av 

utomstående personer för verksamheten. Regeringen (2015) menar vidare att det är viktigt att 

styrningen sker hos verksamheterna och att de därför behöver och skall få mer frihet och mindre 

reglering. 

 

Holmberg och Henning (2009, s. 14) menar att den privata sektorn som förebild för styrning av 

den offentliga sektor har inneburit att den offentliga sektorns ledarskap framstått som 

bristfälligt. Detta då ledarskap inom privat sektor egentligen inte är överförbart till offentlig 

sektor som styrs av andra regleringar och organisationsstrukturer. Den största skillnaden mellan 

offentligt och privat ledarskap är att det offentliga ledarskapet just är offentligt. Det kan 

ifrågasättas, debatteras, diskuteras och kritiseras mer öppet tack vare att allmänheten har större 

tillgång till information inom offentlig sektor än privat sektor. (Holmberg & Henning, 2009, s. 

20). 

 

I en översiktsartikel skriven av Hillvesson presenteras en studie gjord av Göteborgs universitet 

i samarbete med JobMatch Sweden baserad på 9000 personlighetstester (Hillvesson, 2015) 

jämfördes aspiranter till chefer för både privat och offentlig sektor. Forskarna fann att det finns 

vissa skillnader mellan cheferna i respektive sektor. Chefer i offentlig sektor rapporterades vara 

mindre strukturerade än chefer i privat sektor. Detta innebär att chefer i offentlig sektor är 

mindre noggranna och blir lättare stressade av deadlines. En anledning till detta kan vara att 

den offentliga sektorn är mer reglerad än den privata. De är dock inte mer stressade generellt. 

Följden av detta blir att cheferna i offentlig sektor inte behöver vara lika strukturerade eftersom 

de istället kan stödja sig på regelverk. Studien har även visat att chefer på höga nivåer inte är 

lika strukturerade som på lägre nivåer då de på högre nivåer får hjälp med struktur (Hillvesson, 

2015). En annan skillnad som visades i studien var att chefer inom offentlig sektor är mer 

toleranta ju högre upp i en organisation de kommer. I privat sektor fann man att det var tvärt 

om; desto högre uppsatt chef inom privat sektor desto mindre tolerant. Med tolerans menas här 

att ha överseende för personer som är annorlunda än en själv, exempelvis vad gäller etniska 

aspekter. Den här skillnaden kan exempelvis bero på att den privata sektorn är mer 

tävlingsinriktad och där behöver cheferna vara mer hänsynslösa för att lyckas (Hillvesson, 

2015). 
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En tredje skillnad som kunde påvisas i studien kretsade kring socialt intresse. Socialt intresse 

handlar om hur inkännande och trevlig en person är och bristande socialt intresse innebär ofta 

att en person är självupptagen och ointresserad om vad andra tycker om dem. Inom offentlig 

sektor avtog det sociala intresset från låg nivå inom organisationen till mellannivå för att sedan 

vara högre hos cheferna på en hög nivå. I privat sektor hade högre chefer lägre socialt intresse 

än lägre chefer (Hillvesson, 2015). Vad gäller stress i de olika sektorerna så fann studien att 

chefer inom offentlig sektor blir bättre på att hantera stress desto högre upp i organisationen de 

befinner sig. I den privata sektorn är det tvärt om; cheferna på de högre posterna är mer stressade 

än cheferna som befinner sig på låg- och mellannivå. Detta kan exempelvis bero på att chefer i 

offentlig sektor sällan behöver agera snabbt medan det är tvärt om i den privata sektorn 

(Hillvesson, 2015). När det kommer till beslutsfattande så visade studien att chefer inom 

offentlig sektor på högre nivåer har svårare att fatta beslut än sina kollegor på låg- och 

mellannivå. I den privata sektorn ser det likadant ut; att det blir svårare att fatta beslut ju högre 

upp en chef befinner sig. Skillnaderna mellan nivåerna i privat sektor var dock mindre än de i 

offentlig sektor. Skillnaden med beslutsfattande när det kommer till offentlig och privat sektor 

är att det viktigaste i offentlig sektor är att inte göra fel snarare än att fatta beslut medan inom 

den privata sektorn så måste beslut fattas konstant (Hillvesson, 2015 ). 

 

3.2 Kvinnligt och manligt ledarskap 
Enligt Rosenkrantz et al. (1968, s. 291) kan egenskaper och beteenden i ledarskapssammanhang 

delas in i manliga och kvinnliga. De manliga ledarskapsbeteendena och egenskaperna är till 

exempel att vara objektiv, dölja sina känslor, vara självständig och dominant, tävlingsinriktad, 

ambitiös, äventyrlig och självsäker. De kvinnliga ledarskapsbeteendena och egenskaperna är 

till exempel att vara taktfull, känslig, vara uppmärksam på andras känslor, tystlåten samt ha ett 

behov av att känna trygghet. 

 

Eagly och Johnson (1990, s. 236) nämner vidare kvinnliga beteenden som att vara vänlig, 

hjälpsam, varm, sympatisk, förstående och medveten om andras känslor. De definierar även 

kvinnor som mindre själviska än män och mer intresserade av andra människor i sin omgivning, 

medan män är mer aggressiva, självständiga, dominanta och självförsörjande. De menar vidare 

att stereotyper som finns för vad som anses vara manligt och kvinnligt beteende ligger till grund 

för vad som anses vara manligt och kvinnligt ledarskapsbeteende (Eagly & Johnson, 1990, s. 

236). 

 

På 2000-talet har denna syn på manligt och kvinnligt ledarskap inte ändrats då Eagly och 

Johannesen-Schmidt (2001, s. 783) menar att egenskaper som värnar om andra människors 

välmående är någonting som återfinns mer hos kvinnor än hos män. Dessa egenskaper innefattar 

att vara hjälpsam, snäll, sympatisk, vårdande, tillgiven. De beteenden som härstammar från 

dessa egenskaper är till exempel att inte dra uppmärksamhet till sig själv, stötta och lugna andra 

och lösa relationsproblem och att tala försiktigt. De menar vidare att manliga egenskaper 

innefattar att vara påstridig, kontrollerande och självsäker. Beteenden som härstammar från 

dessa egenskaper anses vara att söka uppmärksamhet, influera andra, initiera aktiviteter för att 

lösa uppgifter samt lyfta problemlösande förslag (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001, s. 783). 

Även Carter et al. (2013, s. 2) delar in kvinnliga ledarskapsbeteenden som sympatisk, tillgiven, 

ömsint, känslig för andras behov och manliga ledarskapsbeteenden som att ha enkelt att fatta 

beslut, vara dominant och försvara sina egna åsikter. 

 

Enligt nyare forskning av Adams och Funk (2012, s. 226-227) som genomförts i Sverige med 

hjälp av en enkät som skickats ut till både verkställande direktörer och företagsledning i både 
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privat och offentlig sektor ansåg kvinnliga chefer att egenskaper, värderingar och handlingar 

som välvilja, universalism och stimulering är det viktigaste med att vara chef medan de ansåg 

att makt, säkerhet, överenskommelser och tradition inte var lika viktigt. Det visade sig även att 

kvinnliga chefer gillade risker mer än manliga chefer. Vidare definierar Eagly et al. (2003, s. 

569) kvinnor i ledarskap som mindre fokuserade på hierarkier än manliga ledare och de är mer 

tillmötesgående och samarbetsvilliga och har ett större fokus på att öka andras självkänsla än 

vad manliga ledare har. 

 

Avotie (citerad i Petterson, 2001, s. 70) menar dock att skillnaden mellan män och kvinnor ofta 

är påtaglig på lägre nivåer av chefskap eller i mindre organisationer men planar ut i större 

organisationer eller över tid. Det finns även diskussioner kring huruvida män och kvinnor i 

ledande positioner faktiskt beter sig olika. En studie som genomfördes av Eagly et al. (1990, s. 

249) fann att det finns större skillnader mellan män och kvinnor som ledare om studier 

genomförs i en miljö som bygger på experiment och inte i en faktisk arbetssituation. Detta 

innebär att om deltagarna i studien inte känner varandra sedan tidigare så bidrar det till att 

deltagarna använder sig mer av stereotyper för att kunna kategorisera varandra och sig själva. 

Om deltagare redan känner varandra används inte stereotypiska beteenden i lika stor 

utsträckning utan individer kan framhäva andra sidor av sig själva. 

 

Due Billing och Alvesson (2000, s. 155) menar att det finns problem i att dela upp ledarskap 

som manligt och kvinnligt. Detta eftersom de anser att det inte finns så mycket support för att 

kvinnor på ledarpositioner skulle bete sig typiskt kvinnligt. Med ’typiskt kvinnligt’ menar de 

att behandla en organisation med medarbetare på samma sätt som ett hushåll med barn. Detta 

innebär också att stereotyper stärks och att kvinnliga ledare kommer att antas leda på samma 

sätt då det ’kvinnliga ledarskapet’ är normen för hur en kvinnlig ledare eller chef ska vara. Det 

finns även en risk att kvinnliga chefer exploateras till att främst vara chefer och ledare som 

hanterar anställda och känslor, samt att fungera som konflikthanterare. Även om det finns 

negativa aspekter med uppdelning av ledarskap som manligt och kvinnligt så menar Due Billing 

och Alvesson (2000, s. 155) att det också finns positiva aspekter, även om dessa är färre. Den 

främsta positiva aspekten är att det kvinnliga ledarskapet skapar en motpol till det manliga 

ledarskapet som anses vara normen. Författarna menar att denna motpol behövs för att 

neutralisera normen att ledarskap är något manligt som det ser ut idag. 

 

Enligt Elsesser och Lever (2011, s. 1571) så föredrar kvinnor manliga chefer för att de hade en 

bättre relation till dem. Samma princip var det också för män, att de föredrog kvinnliga chefer. 

Det finns dock även forskningen av Chen och Hou (2015) som visar på att människor hellre 

följer en ledare som är lik en själv. 

 

Om Elsesser och Levers forskning stämmer i vårt fall kan vi inte veta. Det är dock intressant 

att det finns fler kvinnor och kvinnliga chefer i offentlig sektor och i privat sektor finns det fler 

män och manliga chefer (Bernhardtz, 2012) vilket då borde vara tvärt om; att det finns fler 

kvinnliga chefer där det finns manliga medarbetare o.s.v. Dock kan detta bero på helt 

orelaterade faktorer som t.ex. att vad kvinnor och män föredrar hos deras chefer är irrelevant 

för vem som faktiskt är chef. Dock är detta något som vi vill undersöka med denna studie. 

 

Det är också intressant att Chen och Hous (2015) forskning hävdar att människor hellre följer 

en ledare som är lik en själv vilket verkar stämma mer överens om man tittar på statistiken över 

hur det faktiskt ser ut i sektorerna (Bernhardtz, 2012). Dock kan det även här bero på helt andra 

faktorer som avgör dock har vi för avsikt att se vad som föredras av män och kvinnor i de olika 

sektorerna. 
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Forskningen kring huruvida män och kvinnors beteende skiljer sig åt eller inte är inte entydig. 

Det vi tar med oss efter att ha studerat den befintliga litteraturen är dock att stereotyper finns 

kring vad som betraktas vara manligt och kvinnligt. Dessa normer kring hur män och kvinnor 

förväntas bete sig kommer vi att ta fasta på i vår studie. Vi kan se att det finns vissa likheter 

mellan ledarskap i offentlig sektor och ledarskap som förknippas med kvinnligt ledarskap t.ex. 

som att kvinnor har ett större socialt intresse än män (Eagly & Johnson, 1990, s. 236; Eagly & 

Johannesen-Schmidt, 2001, s. 783; Carter et al. 2013, s. 2) vilket även fanns hos chefer i 

offentlig sektor i högre grad än i privat sektor (Hillvesson, 2015). På samma sätt kan vi se 

likheter mellan ledarskap i privat sektor och det ledarskap som förknippas med manligt 

ledarskap som t.ex. att män har ett mindre socialt intresse än kvinnor (Eagly & Johnson, 1990, 

s. 236; Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001, s. 783) och att chefer i privat sektor också ett 

mindre socialt intresse (Hillvesson, 2015). Män har också lättare för att fatta beslut enligt Eagly 

och Johnson (1990, s. 236) vilket också kunde återfinnas hos chefer i privat sektor (Hillvesson, 

2015). Utifrån detta tror vi att kvinnliga ledarskapsbeteenden och egenskaper föredras mer i 

offentlig sektor och att manliga ledarskapsbeteenden föredras mer i privat sektor. Därför lyder 

våra propositioner: 

 

 Inom offentlig sektor föredras kvinnligt ledarskap mer än manligt ledarskap 

 Inom privat sektor föredras manligt ledarskap mer än kvinnligt ledarskap 

 

3.3 Transformellt, transaktionellt och laissez-faire ledarskap 
Idén om ledarskap som en indelning i transformellt (transformational, även kallat Change-

oriented av Andersen, 2010) och transaktionellt (transactional) grundades 1978 av Burns (Eagly 

et al. 2003, s. 570; Lowe et al. 1996, s. 386) som menade att transfomellt och transaktionellt 

ledarskap är varandras motpoler. Den transaktionella ledaren arbetar bäst utifrån stabila, 

förutsägbara miljöer och tillgodoser följarens (i vårt fall medarbetares) behov då följaren 

presterar efter förväntan (Bass, 1987, citerad i Lowe, s. 387). Det transaktionella ledarskapet 

grundar sig alltså i en sorts bytesrelation mellan ledare och följare. Ledaren klargör för följaren 

vilka krav som ställs på följaren och vilka mål eller förväntningar som finns gällande 

arbetsuppgiften. Belöningar ges till följaren då denne har uppfyllt kraven och nått målen (Eagly 

et al. 2003, s. 570). 

 

Det transformella ledarskapet innebär att ledare kommer med nya idéer, eftersträvar tillväxt, 

initierar nya projekt, experimenterar med nya sätt att göra uppgifter samt att de delar med sig 

av tankar och planer för framtiden. Chefer som utövar ett transformellt ledarskap har en 

motivationsprofil som är prestationsorienterad. Detta innebär att de vill vara bättre än andra, de 

vill överträffa sig själva, göra något unikt, vara involverad över en längre tid för att göra något 

bra (Andersen, 2010). 

 

Bass utvecklade 1985 ett verktyg för att mäta huruvida en ledare använde sig av transformellt 

eller transaktionellt ledarskap, och hur valet av dessa typer av ledarskap påverkade följares 

motivation och arbetsprestation. Detta verktyg kallas Multifactor Leadership Questionnaire 

(MLQ) och innebär att respondenter får svara på frågor om sin ledare (Lowe et al. 1996, s. 388). 

Den mest använda versionen är dock Form 5X som utvecklades av Avolio och Bass (2002), 

som delade in transformellt ledarskap i fem faktorer (idealiserat inflytande (attribut och 

beteende), inspirerande motivation, intellektuellt stimulering, individuella överväganden), 
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transaktionellt ledarskap i tre faktorer (villkorlig belöning, hantering av avvikelser (aktiv och 

passiv)) och laissez-faire i en faktor (laissez-faire) (Eagly et al. 2003, s. 571). Se tabell 3.1. 

 

Transformellt ledarskap   

Idealiserat inflytande, attribut 
Följare känner stolthet att vara associerad med ledaren på 

grund av ledarens attribut 

Idealiserat inflytande, 

beteende 

Följare känner stolthet att vara associerad med ledaren på 

grund av ledarens beteende 

Inspirerandemotivation Ledaren inspirerar följare 

Intellektuell stimulering Ledaren ger följare möjligheter till intellektuell stimulans 

Individuella överväganden Ledaren ser till följares individuella förutsättningar 

Transaktionellt ledarskap   

Villkorlig belöning Ledaren ger belöningar då följare uppnår krav på prestationer 

Hantering av avvikelser, aktiv 
Ledare söker aktivt avvikelser i syfte att rätta till dessa innan 

problem uppstår 

Hantering av avvikelser, 

passiv 

Ledare reagerar inte på avvikelser förrän dessa utvecklats till 

allvarliga problem 

Laissez-faire ledarskap 
Ledaren visar inget intresse för att leda sina följare. Avsaknad 

av ledarskap. 

Tabell 3.1. Transformellt och transaktionellt ledarskap.  

Den första faktorn inom transformellt ledarskap i tabellen ovan är idealiserat inflytande, attribut 

(idealized influence, attribute), vilket innebär att ledaren visar kvalitéer som gör att följare 

känner respekt och stolthet över att vara associerad med sin ledare. Idealiserat inflytande, 

beteende (idealized influence, behavior) betyder att ledaren kommunicerar ut värde och mål 

och varför organisationens mål är viktiga. Inspirerande motivation (inspirational motivation) 

innebär att ledaren visar optimism och är exalterad över målen som ska nås. Intellektuell 

stimulans (intellectual stimulation) innebär att uppmuntra till innovation och att finna nya sätt 

att lösa problem och uppgifter på. Individuella överväganden (individualized consideration) 

innebär att ledare fungerar som en mentor och kan hjälpa följare att utvecklas utifrån de egna 

förutsättningarna. 

 

Inom det transaktionella ledarskapet innebär villkorlig belöning (contingent reward) att följare 

ges belöning för prestationer som uppfyller förväntningar. Aktiv hantering av avvikelser 
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(management by exception, active) innebär att ledaren övervakar följarens prestationer och 

beteenden och kan på så vis tillrättavisa dem så snart deras prestation inte uppfyller 

förväntningarna. Passiv hantering av avvikelser (management by exception, passive) innebär 

att ledare inte agerar på avvikande beteenden eller prestationer hos följare förrän dessa 

avvikelser utvecklats till problem. Laissez-faire innebär att ledaren är frånvarande och inte tar 

ansvar för sitt ledarskap (Eagly et al. 2003, s. 571). 

 

Bass (1997, s. 137) diskuterar effektivitet i det transaktionella och transformella ledarskapet 

utifrån kategorierna i MLQ. Han menar att transformellt ledarskap är mer effektivt än villkorlig 

belöning, och att villkorlig belöning är mer effektivt än hantering av undantag och hantering av 

undantag är mer effektivt än laissez-faire. Bass menar vidare att det transformella ledarskapet 

kan fungera som ett tillägg till det transaktionella ledarskapet snarare än att fungera som ett 

substitut till det. Transformellt ledarskap enligt Bass et al. (citerad i Lowe, 1996, s. 387) skulle 

vara ineffektivt om det stod helt fritt från transaktionellt ledarskap, och att transformellt 

ledarskap således kompletterar transaktionellt ledarskap och att båda dessa ledarskapsstilar 

strävar efter att tillsammans med följare nå gemensamma mål. Detta stärks även av Eagly et al. 

(2003, s. 586) vars meta-analys av 45 studier inom transaktionellt och transformellt ledarskap 

visade att transformellt ledarskap är mer effektivt än transaktionellt och laissez-faire ledarskap. 

Deras meta-analys visade även att kvinnor var mer benägna än män att använda sig av ett 

transformellt ledarskap och har således en mer effektiv ledarskapsstil. När kvinnor använder 

sig av den transaktionella ledarskapsstilen är de mer generösa med belöningar till följare än de 

manliga ledare som använder en mer transaktionell ledarskapsstil. En transaktionell 

ledarskapsstil som är generös med belöningar till följare då de uppfyller förväntade 

prestationsnivåer är mer effektiv än en transaktionell ledare som inte är lika generösa med 

belöningar. Även detta motiverar enligt Eagly et al. (2003, s. 586) till att kvinnligt ledarskap är 

mer effektivt än manligt ledarskap. 

 

I en meta-analys gjord av Lowe et al. (1996, s. 405) hade forskarna väntat sig ett resultat som 

visade att transaktionellt ledarskap skulle vara mer använt i offentlig sektor och transformellt 

skulle vara mer vanligt i privat sektor. Tvärtemot dessa hypoteser så visade resultatet av deras 

analys att transformellt ledarskap var mer förekommande i offentlig sektor än i privat. 

 

En studie genomförd i Sverige (Andersen, 2010) som jämförde ledarskap i offentlig och privat 

sektor fann liknande resultat. Respondenterna för offentlig sektor utgjordes av rektorer och vice 

rektorer på grundskolor och gymnasieskolor samt chefer på mellannivå på regionala 

socialförsäkringskontor. För privat sektor gjordes två urval av chefer på mellannivåer inom 

privat sektor (Andersen, 2010, s. 134). Studien visade i enlighet med Lowe et al.’s resultat att 

ett transformellt ledarskap är mer förekommande i offentlig sektor än i privat sektor (Andersen, 

2010, s. 137). 

 

Enligt den litteratur vi tagit del av är alltså kvinnor mer benägna att använda sig av ett 

transformellt ledarskap, och transformellt ledarskap är även mer förekommande i offentlig 

sektor. Vi har utifrån litteraturen inte sett några tydliga indikationer på att män är mer benägna 

att använda sig av ett transaktionellt ledarskap. Då det transaktionellt ledarskapet är en motpol 

till det transformella (Eagly et al. 2003, s. 570; Lowe et al. 1996, s. 386) gör vi antagandet att 

transaktionellt ledarskap är ett manligt ledarskap och används inom privat sektor. 

 

 Inom offentlig sektor föredras ett transformellt ledarskap mer än ett transaktionellt  

ledarskap 
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 Inom privat sektor föredras ett transaktionellt ledarskap mer än ett transformellt 

ledarskap 

 

3.4 Demokratiskt och autokratiskt ledarskap 
Enligt Eagly et al. (2003, s. 570) och Luthar (1996, s. 339) är den tidigaste forskningen på 

demokratiskt och autokratiskt ledarskap gjord 1938 av Lewin och Lippitt. Gastil (1994, s. 385) 

menar vidare att forskningen gjord av Lewin och Lippitt är en av de viktigaste studierna på 

demokratiskt och autokratiskt ledarskap då deras studie sedan dess har legat till grund för en 

rad andra forskare. Lewin och Lippitt (1938, s. 293-294) menade att autokratiskt ledarskap 

utförs av den starkaste personen i gruppen, som således även blir ledaren. De menade även att 

ledaren inte fattade beslut utifrån en långsiktig plan, vilket innebar att följare aldrig riktigt hade 

någon aning om vad de hade att förvänta sig. De blev tilldelade arbetsuppgifter och vem de 

skulle arbeta tillsammans med. Ledaren deltog aldrig i gruppaktiviteter och hade en opersonlig 

förhållning till gruppen. Kritik och beröm riktades till individer i direkt anslutning till deras 

prestationer. 

 

Den demokratiska ledaren däremot uppmuntrade till att beslutsfattandet skulle vara en 

gruppaktivitet där hen klargjorde förutsättningar och ramar för besluten som skulle fattas. Den 

demokratiska ledaren gav även en övergripande förklaring till processens alla delar och lät 

gruppmedlemmar själva välja vilka de vill arbeta med. Den demokratiska ledaren arbetade inte 

heller tillsammans med gruppen, men försökte ändå vara en gruppmedlem genom att finnas till 

hands och vara uppmuntrande för gruppen. Vid kritik eller beröm riktar sig den demokratiska 

ledaren till hela gruppen, istället för att enbart rikta sig mot en specifik person (Lewin & Lippitt, 

1938, s. 293-294). Denna syn på demokratiskt ledarskap och autokratiskt ledarskap har inte 

ändrats fram till 2000-talet (Eagly et al. 2003, s. 570; Schoel et al. 2011, s. 523; Van Vugt et al. 

2004, s. 2). Det forskningen kring demokratiskt och autokratiskt ledarskap har fokuserat på 

sedan dess är till exempel att se hur dessa ledarskapsstilar kan påverka tillgivenhet till en grupp 

och attityder kring ledarskapsstilarna, se nedan om Schoel et al.’s studie och Van Vugt et al.’s 

studie. 

 

I studien av Schoel et al. (2011) undersöktes skillnader mellan autokratiskt och demokratiskt 

ledarskap. Tyska studenter fick i studien kategorisera olika påståenden om autokratiskt och 

demokratiskt ledarskap i kategorierna behaglig/inte behaglig och framgångsrik/inte 

framgångsrik. Studien visade att respondenterna såg mer positivt på demokratiskt ledarskap än 

autokratiskt, och forskarna drog slutsatsen att det demokratiska ledarskapet var mer önskvärt 

än det autokratiska (Schoel et al. 2011, s. 524-525). 

 

Van Vugt et al. (2004) genomförde i sin studie experiment som gick ut på att studenter som 

deltog i experimentet fick en ledare tilldelad till sin grupp: Antingen en demokratisk, 

autokratisk eller laissez-faire ledare. När uppgiften som gruppen skulle lösa var avklarad fick 

gruppmedlemmarna avgöra om de ville stanna i gruppen eller om de ville byta grupp och då 

även få en ny ledare. Att lämna gruppen skulle innebära en nackdel för gruppen som helhet då 

de tappade en medlem, men för individen själv kunde det vara en fördel att byta grupp (Van 

Vugt et al. 2004, s. 4-5). Resultatet av studien var att medlemmar i en grupp med en autokratisk 

ledare valde att lämna gruppen i mycket högre grad än de andra grupperna. Detta eftersom 

gruppmedlemmar under en autokratisk ledare var missnöjda över att inte kunna vara med och 

påverka beslut (Van Vugt, 2004, s. 10). 

 



18 
 

Det har gjorts mycket forskning på vilken av dessa ledarskapsstilar som är mest effektiv, se 

t.ex. Gastil (1994) och Luthar (1996). Vi tolkar forskningen om effektivitet som hur väl en 

ledarskapsstil kan motivera anställda att nå uppsatta mål som finns inom organisationen. Den 

studie som genomfördes av Gastil (1994, s. 402) visade dock att det inte finns några egentliga 

skillnader mellan dessa ledarskapsstilar vad gäller effektivitet. Det kunde anas en viss ökning i 

effektivitet om den demokratiska ledarskapsstilen utövades naturligt, alltså på ett sätt där den 

utövande inte upplevde situationen som konstlad på grund av att försöken kanske genomfördes 

i laboratoriemiljö. Till skillnad från transaktionellt och transformellt ledarskap kan inte 

demokratiskt och autokratiskt ledarskap utövas parallellt (Luthar, 1996, s. 340). 

 

Kvinnor har enligt forskningen tenderat att ha en mer demokratiskt ledarskapsstil medan män 

har haft en mer autokratiskt ledarskapsstil (Eagly et al. 2003, s. 570; Taleb, 2010, s. 296-297) 

och det finns studier som visar att både män och kvinnor tenderar att föredra en mer 

demokratiskt ledarskapsstil hos sina chefer (Luthar, 1996, s. 340). Luthar tror vidare att det 

demokratiska ledarskapet föredras, eftersom de studier som har gjorts var i länder med 

demokrati. När människor befinner sig i en kultur där de är vana att få delta i beslutsfattande 

processer, så förväntar de sig samma deltagande i arbetslivet. 

 

Då kvinnor använder ett mer demokratiskt ledarskap tror vi även att den offentliga sektorn 

föredrar ett kvinnligt ledarskap då den offentliga sektorn har en majoritet av kvinnor. Eftersom 

män använder ett autokratiskt ledarskap mer och den privata sektorn är mansdominerad tänker 

vi oss att det autokratiska ledarskapet föredras i privat sektor. Vi har därför format följande 

propositioner:  

 

 Inom offentlig sektor föredras demokratiskt ledarskap mer än autokratiskt ledarskap 

 Inom privat sektor föredras autokratiskt ledarskap mer än demokratiskt ledarskap 

 

3.5 Relationsorienterat och uppgiftsorienterat ledarskap 
Under 1950 påbörjade Bales forskningen på ledarskap som då delades in i uppgiftsorienterat 

och relationsorienterat ledarskap (Eagly & Johnson, 1990, s. 236). Uppgiftsorienterat ledarskap 

innebär att ledare prioriterar att lösa uppgifter medan den relationsorienterade ledaren är mer 

intresserad av gruppmedlemmarna och relationen med dessa (Eagly & Johnson, 1990, s. 236). 

I forskningen som byggde vidare på detta fann man att följare i det uppgiftsorienterade 

ledarskapet strikt följer regler, man bibehåller en hög standard gällande prestationer och att det 

finns tydliga ramar för vad som gäller för ledare och vad som gäller för följare. Den 

relationsorienterade ledaren hjälper sina följare och kan göra dem tjänster. Ledaren vill att 

följarna ska må bra, är noggrann när hen förklarar hur någonting ska genomföras och hen är 

vänlig och tillgänglig för följaren. Dessa två ledarskapsstilar är vanligen betraktade som två 

åtskilda ledarskapsstilar som inte kan användas parallellt (Eagly & Johnson, 1990, s. 236). 

 

2010 kan vi se att det inte skett några ändringar i synen på relationsorienterat ledarskap då Taleb 

(2010, s. 295) definierar det som att den ledaren har en vilja att interagera med andra människor 

genom att vara stöttande, kunna vara en bra lyssnare och att kunna ha god kommunikation. 

Generellt sett så är män mer uppgiftsorienterade ledare medan kvinnor är mer 

relationsorienterade ledare (Taleb, 2010, s. 296-297; Eagly & Johnson, 1990, s. 237). 

 

I den meta-analys som genomfördes av Eagly och Johnson (1990, s. 236) fann de att den 

befintliga litteraturen stödjer synen på att relationsorienterat ledarskap uppfattas som 

stereotypiskt kvinnligt och att uppgiftsorienterat ledarskap anses vara stereotypiskt manligt. 
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Dock visade även deras studie att det fanns tydliga skillnader om studier genomfördes i 

laboratoriemiljö eller i mer verkliga miljöer. I laboratoriemiljöer var det tydligare att kvinnor 

använde relationsorienterat ledarskap och män använde ett mer uppgiftsorienterat ledarskap. I 

mer verkliga miljöer använde kvinnor fortfarande relationsorienterat ledarskap mer, men de 

använde även uppgiftsorienterat ledarskap simultant (Eagly & Johnson, 1990, s. 246-247). 

 

En studie genomförd i Saudi-Arabien undersökte vilken typ av ledarskap som användes mest i 

en skolmiljö med uteslutande kvinnor som elever och personal. Det visade sig att det främst var 

ett relationsorienterat ledarskap som användes av ledarna på den undersökta skolan (Taleb, 

2010, s. 297). 

 

Vi har funnit en enkätstudie som genomfördes med chefer i England som motstrider den övriga 

litteraturen om uppgiftsorienterat och relationsorienterat ledarskap (Oshagbemi & Gill, 2003, 

s. 296). Studien anser att kvinnor inte använder ett relationsorienterat ledarskap mer än ett 

uppgiftsorienterat ledarskap (Oshagbemi & Gill, 2003, s. 296). Studien visade även att män inte 

använde ett uppgiftsorienterat ledarskap mer än ett relationsorienterat ledarskap. Denna studie 

menar att det inte finns några skillnader alls mellan hur män och kvinnor beter sig som ledare. 

Denna studie tog även upp om demokratiskt och autokratiskt ledarskap, och menade även för 

dessa ledarskapsstilar att det inte går att påvisa några skillnader hos män och kvinnor i detta 

avseende. Författarna till studien menar vidare att deras resultat inte stämmer överens med den 

befintliga forskningen om ledarskap, som menar att det faktiskt finns skillnader mellan män 

och kvinnors ledarskapsbeteende (Oshagbemi & Gill, 2003, s. 296). Vi kommer dock att utgå 

från att det finns skillnader, detta då den absoluta majoriteten av den befintliga forskningen 

visar på detta. Dock anser vi att det är viktigt att ta med forskning som går emot den tidigare 

forskningen för att påminnas om att forskning aldrig kan vara helt överensstämmande inom ett 

område. Det finns alltid risk att en studie inte visar samma resultat som tidigare forskning inom 

samma område. Detta anser vi är viktigt att ha detta i åtanke när man genomför en studie för att 

som forskare inte ta ut någonting i förskott, utan se till det framtida resultatet för den egna 

studien med nyfikenhet. 

 

I den studie som genomfördes av Andersen (2010) som vi även diskuterade under avsnitt 3.1 

gjordes en jämförelse mellan privat och offentlig sektor. Studien visade att inom privat sektor 

hade de flesta chefer en relationsorienterad ledarskapsstil (Andersen, 2010), vilket även stöds 

av Lowe et al. (1996, s. 405). Det relationsorienterade ledarskapet innebär enligt Andersen att 

ledare ser sina följare som individer, är omtänksamma, vänliga, litar på sina medarbetare och 

delegerar. Det som dock motiverar dessa chefer är makt. Detta innebär att dessa chefer vill ha 

en inverkan, göra ett intryck i andras ögon, göra kraftfulla handlingar, uppmana starkt positiva 

eller negativa känslor hos andra samt att de värnar om deras egna rykte eller ställning 

(Andersen, 2010). Ledarna i Andersens studie använde sig nästan inte alls av uppgiftsorienterat 

ledarskap i någon av sektorerna. Inom parantes finns den andel av ledarna i studien som 

använde respektive ledarskapsstil. I offentlig sektor användes transformellt ledarskap mest (50 

%) följt av relationsorienterat ledarskap (46 %) och det uppgiftsorienterade ledarskapet 

användes minst (4 %). I privat sektor användes relationsorienterat ledarskap mest (69 %) följt 

av transformellt ledarskap (25 %) och uppgiftsorienterat ledarskap användes minst (6  %) 

(Andersen, 2010, s. 135). Utifrån detta kan vi se att både offentlig och privat sektor använder 

sig mer av ett relationsorienterat ledarskap men även att privat sektor använder sig av det något 

mer än offentlig sektor. Därför vill vi testa detta och våra propositioner blir då: 

 

 Inom offentlig sektor föredras relationsorienterat ledarskap mer än 

uppgiftsorienterat ledarskap 
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 Inom privat sektor föredras relationsorienterat ledarskap mer än uppgiftsorienterat 

ledarskap  

 

3.6 Sammanfattning och diskussion 
Vi kan se att det finns skillnader mellan privat och offentlig sektor när det kommer till 

ledarskap. Chefer i offentlig sektor har mindre struktur, mer tolerans, större socialt intresse, är 

mindre stressade men har svårare att fatta beslut än chefer i privat sektor (Hillvesson, 2015). 

Om vi tolkar detta till kvinnliga och manliga ledarskapsbeteenden så visar chefer inom offentlig 

sektor på mer kvinnliga ledarskapsbeteenden så som stort socialt intresse, mer tolerans samt 

svårare att fatta beslut än män (Adams & Funk, 2012, s. 226-227; Eagly et al. 2003, s. 569; 

Rosenkrantz et al. 1968, s. 291). Chefer inom privat sektor däremot visar på fler manliga 

ledarskapsbeteenden så som mindre tolerans, mindre socialt intresse och har lättare att fatta 

beslut (Eagly et al. 2003, s. 569; Rosenkrantz et al. 1968, s. 291). Med denna information att 

tre av fem faktorer från offentlig sektor passar in på kvinnliga ledarskapsbeteenden och tre av 

fem faktorer från privat sektor passar in på manliga ledarskapsbeteenden så gör vi antagandet 

att kvinnliga ledarskapsbeteenden är mer vanliga i offentlig sektor och manliga 

ledarskapsbeteenden är mer vanliga i privat sektor. Eftersom det också finns fler kvinnliga 

chefer i offentlig sektor och fler manliga chefer i privat sektor (Bernhardtz, 2012) anser vi att 

detta kan ses som ett rimligt antagande. 

 

Sammanfattningsvis så har vi skapat en tabell för att ge en överblick över hur de olika 

ledarskapsstilarna hänger ihop med manligt eller kvinnligt ledarskap, samt med privat eller 

offentlig sektor (se tabell 3.2). Transformellt ledarskap anses vara relaterat till kvinnliga 

egenskaper (Gustafsson & Sedell, 2015, s. 242) och används i offentlig sektor (Andersen, 2010; 

Lowe et al. 1996, s. 405). Eftersom den privata sektorn är styrd av transaktioner medan den 

offentliga inte är det (Holmberg, 2003, s. 13) anser vi att det är mer troligt att den transaktionella 

ledaskapsstilen bör vara mer utövad i den privata sektorn och därför också mer efterfrågad. 

Enligt samma resonemang så är chefer i den privata sektorn i majoritet män (Bernhardtz, 2012) 

vilket då kan innebära att transaktionellt ledarskap skulle vara mer utövat av män. Antaganden 

stärks också av att transaktionellt ledarskap anses vara en motpol till det transformella 

ledarskapet (Eagly et al. 2003, s. 570; Lowe et al. 1996, s. 386). 
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Ledarskapsstil Egenskaper 
Definieras 

som 

Kvinnligt ledarskap 

Sympatisk, tillgiven, ömsint, känslig för andras behov, 

inte fokuserad på hierarkier, är tillmötesgående, 

samarbetsvilliga och har ett fokus på att öka andras 

självkänsla. 

Kvinnligt 

Manligt ledarskap 

Har enkelt för att fatta beslut, är dominant, försvarar 

sina egna åsikter, fokuserar på hierarkier, är mindre 

tillmötesgående än kvinnliga chefer, mindre 

samarbetsvilliga än kvinnliga chefer och har mer fokus 

på sig själva än kvinnliga chefer. 

Manligt 

Transformellt 

ledarskap 

Ledare och följare agerar tillsammans, motivation 

och moral, risktagande och innovativ 
Kvinnligt 

Transaktionellt 

ledarskap 

Bytesrelation mellan ledare och följare, krav, mål  

och belöningar 
Manligt 

Demokratiskt 

ledarskap 

Beslutsfattande är en gruppaktivitet, frihet att välja 

medarbetare, kollektiv kritik och beröm 
Kvinnligt 

Autokratiskt ledarskap 
Starkaste personen i gruppen är ledare, ledaren fattar 

alla beslut, opersonligt, kritik och beröm till individer 
Manligt 

Uppgiftsorienterat 

ledarskap 
Fokus på processer för att lösa uppgifter och nå mål Manligt 

Relationsorienterat 

ledarskap 
Interaktion, stöd, kommunikation och aktivt lyssnande Kvinnligt 

Tabell 3.2. Sammanfattning av ledarskapsstilar.  

När det gäller demokratiskt och autokratiskt ledarskap så anses demokratiskt ledarskap som 

någonting kvinnligt och autokratiskt ledarskap som någonting manligt (Eagly et al. 2003, s. 

570; Eagly & Johnson, 1990, s. 247). Eftersom det är så tydligt i både teorin och praktiken att 

män utövar autokratiskt ledarskap och kvinnor demokratiskt ledarskap (Eagly & Johnson, 1990, 

s. 247) och med vårt tidigare antagande, att den offentliga sektorn är mer feminin och den 

privata mer maskulin, så gör vi antagandet att demokratiskt ledarskap används i offentlig sektor 

och autokratiskt ledarskap i den privata sektorn. Dock kan vi inte vara helt säkra på detta då vi 

inte funnit forskning som stödjer varken eller. Den offentliga sektorn är dessutom mer reglerad 

än den privata sektorn (Holmberg, 2003, s. 20) vilket gör att den borde vara mer autokratiskt 

då ramar redan finns medan den privata sektorn inte alls har samma typ av krav och kan därför 

vara demokratisk. Om man dock ser ännu längre tillbaka så är offentlig sektor demokratisk i 

sig då det just är demokratiska beslut som driver dessa verksamheter medan privat sektor styrs 



22 
 

av enskilda personer (Holmberg, 2003, s. 8). Därför fortsätter vi med resonemanget att offentlig 

sektor är demokratisk medan privat sektor är autokratisk. 

 

Uppgiftsorienterat ledarskap och relationsorienterat ledarskap har länge ansetts som manligt 

respektive kvinnlig (Eagly & Johnson, 1990, s. 236). Eagly och Johnson (1990, s. 247) menar 

att detta stämmer i teorin men inte alltid i praktiken, både män och kvinnor använder sig av 

dessa stilar. Forskning har även påvisat att relationsorienterat ledarskap används signifikant mer 

i privat än i offentlig sektor (Andersen, 2010). Det går även att se att uppgiftsorienterat är den 

ledarskapsstil som används minst i båda sektorerna även om den används marginellt mer i privat 

sektor (Andersen, 2010, s. 135). 

  

Utifrån litteraturen vi tagit del av för den här studien har vi tagit fram två övergripande 

propositioner: 

 

 I offentlig sektor föredras ett ledarskap som definieras som kvinnligt framför ett 

ledarskap som definieras som manligt 

 I privat sektor föredras ett ledarskapsbeteende som definierats som manligt framför ett 

ledarskap som definieras som kvinnligt 

 

 

Ledarskapsstil Man Kvinna 
Privat 
sektor 

Offentlig 
sektor 

Kvinnligt ledarskap   O   O 

Manligt ledarskap O   O   

Transformellt ledarskap   O   O 

Transaktionellt ledarskap X   X   

Demokratiskt ledarskap   O   X 

Autokratiskt ledarskap O   X   

Uppgiftsorienterat ledarskap O       

Relationsorienterat ledarskap   O O O 

Tabell 3.3. Ledarskapsstilar i relation till kvinnligt/manligt ledarskap samt privat/offentlig 
sektor. Cirklar representerar de propositioner som vi format utifrån den angivna litteraturen. 
Kryssen representerar de propositioner som vi format utifrån antaganden. 
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4 Praktisk metod 
4.1 Urval 
En population innebär den grupp som man vill studera (Bryman, 2011, s. 179) och i vårt fall är 

populationen offentlig och privat sektor. Inom forskning finns det sällan utrymme att studera 

varje individ i populationen, och det gäller även för denna studie. Därför väljer man ut en del 

av populationen till studien, som då utgör själva urvalet (Bryman, 2011, s. 179). För att ett urval 

sedan ska kunna generaliseras över populationen så bör det vara representativt för populationen, 

samma proportioner men i mindre skala (Bell & Waters, 2016, s. 27). De kriterier vi hade för 

detta urval var därför att det skulle finnas en könsfördelning som motsvarar sektorerna (d.v.s. 

fler kvinnor i offentlig sektor och fler män i privat sektor) men även organisationer där 

medarbetare har kontakt med sina chefer. Detta anser vi är viktigt då studien handlar om 

chefskap/ledarskap och om arbetsplatsen vi undersöker inte har en närvarande chef så tror vi 

att det kan bli svårt för medarbetare att reflektera över vad som gör en bra chef och i relation 

till just den arbetsplatsen. Det sista kriteriet vi hade var att arbetsplatsen skulle vara relativt stor 

då vi inte skulle ha möjlighet att studera flera delar av populationen, d.v.s. fler verksamheter 

inom privat och offentlig sektor.  

 

För att öka möjligheten att dela ut enkäter valde vi organisationer som finns i Umeå i första 

hand då det är här vi bor och studerar. I de organisationer som funnits utanför Umeå som också 

deltog i studien har vi kontakter som kunde dela ut enkäterna åt oss. Vi har således gjort ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att urvalet består av företag som finns tillgängliga för 

studien (Bryman, 2011, s. 194). Vi kan dock också hävda att vi gjort ett klusterurval, vilket 

innebär att dela in populationen man vill undersöka i olika grupper, eller kluster (Bryman, 2011, 

s. 186-187). Här har vi då offentlig sektor och privat sektor som de två populationer vi vill 

undersöka. I dessa populationer har vi valt vård och industri som två kluster inom respektive 

population. 

 

Anledningen att vi valt vården som representant för offentlig sektor är att den uppfyllde våra 

tidigare nämnda kriterier samt är en enhetlig arbetsgrupp som vi kunde ha access till. Om vi 

exempelvis hade valt ett kommunkontor istället för vården hade det inneburit att vi fått 

respondenter från flera olika yrkeskategorier (till exempel ekonomi och HR), vilket vi ansåg 

skulle vara till nackdel för studien. Genom att fokusera studien på vården som bransch kan vi 

med större säkerhet säga någonting om den valda yrkeskategorin, med förslag till framtida 

forskning att genomföra liknande studier på fler yrkeskategorier inom offentlig sektor. Ett 

alternativ hade varit att välja exempelvis ekonomiavdelningar på kommunkontor runt om i 

Sverige, och inte begränsat vårt urval till Umeå. Ett annat alternativ hade varit att genomföra 

studien med respondenter som arbetar inom skola, men vi trodde detta kunde bli problematiskt 

då lärare till exempel oftast bara har kontakt med en chef (rektor). Vi tror att personal inom 

vården har kontakt med fler chefer vilket ytterligare motiverar valet av vården.    

 

Vi har även kontakter inom vården i Umeå vilket vi ansåg skulle innebära att insamling av data 

inom vården kommer ge högre svarsfrekvens än om vi valt någon annan del av den offentliga 

sektorn. Om de respondenter vi vänder oss till känner någon som vi känner så tror vi att det 

kommer innebära att de hellre svarar på enkäten då de känner att de gör den som vi gemensamt 

känner en tjänst. Då våra kontakter arbetar på Norrlands universitetssjukhus (NUS) och på ett 

vårdhem inom Umeå kommun blev dessa organisationer självklara val för den här studien. 
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Då vi beslutat att använda vården som representant för den offentliga sektorn återstod att välja 

en yrkeskategori som kan vara en motpol till vården, samt representera den privata sektorn. Här 

kände vi att vi hade större valfrihet att välja jämfört med den offentliga sektorn. Valet föll till 

slut på tillverkningsindustrin då detta enligt SCB (2014b) är ett av de fem största yrkena för 

män. Detta ansåg vi viktigt för att kompensera för den kvinnodominerade vården. Vi har även 

valt industrin då det generellt sett finns chefer i flera led i större företag, nära medarbetarna 

vilket vi tror kan underlätta för medarbetarna då de har någon typ av referens när de besvarar 

enkäten. 

 

Inom vården har vi valt en avdelning på NUS, samt 2 stycken vårdhem. Dessa valdes då vi har 

kontakter på dessa arbetsplatser vilket underlättade då vi skulle dela ut enkäterna. De två första 

företagen som vi kontaktade inom industrin tackade nej till att delta i studien. Dessa tillhörde 

tillverkningsindustrin. De övriga fyra industriföretagen vi kontaktade tillhörde också 

tillverkningsindustrin. Av dessa har vi kontakter inom tre av de fyra företagen, vilket 

underlättade insamlingen av data. På det fjärde företaget delade HR-ansvarig ut enkäterna. 

 

Vi är medvetna om att ett urval i en så pass liten studie som detta examensarbete inte kan 

representera hela populationen fullt ut. Vår förhoppning och strävan är dock att urvalet ska 

minska risken för urvalsfel, vilket innebär att det urval forskare gör inte blir representativt 

(Bryman, 2011, s. 182). Detta kan bero på att urvalet kanske innehåller en överrepresentation 

av en viss typ av respondenter, och en underrepresentation av en annan. I vår studie kan ett 

samplingsfel innebära att vi enbart får manliga respondenter från privat sektor och kvinnliga 

respondenter från offentlig sektor. Detta skulle inte vara representativt för sektorerna där privat 

sektor har en könsfördelning på 40 % kvinnor och 60 % män, medan offentlig sektor har en 

könsfördelning på 75 % kvinnor och 25 % män (SCB, 2014a, s. 102). Då tillverkningsindustrin 

har en könsfördelning på 25 % kvinnor och 75 % män och vården har 83 % kvinnor och 17 % 

män hoppas vi kunna nå en könsfördelning i vårt urval som är likartat könsfördelningen i 

respektive sektor. 

 

Vi ser att det finns nackdelar med urvalet då det är ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att en 

normalfördelning inte kan garanteras. I förlängningen innebär detta att en generalisering kan 

bli problematisk (se avsnitt 8.3). Ytterligare en brist med urvalet är att vi undersöker två 

ytterligheter. I och med att vården är kvinnodominerad och industrin mansdominerad så kan vi 

inte veta om urvalet kommer att vara representativt då det finns en risk för att vi får en 

överrepresentation av kvinnor i offentlig sektor och en överrepresentation av män i privat 

sektor. Om detta är fallet så kan vi inte generalisera resultaten till populationen då det snarare 

handlar om skillnader i kön än i sektorerna. Vi har försökt komma till rätta med det här 

problemet genom att även undersöka hur kvinnor och män har svarat på vår enkät. 

 

4.2 Access 
Enligt Saunders et al. (2009, s. 179) ska potentiella respondenter informeras om vad deras 

medverkan innebär. Detta innefattar att förklara studiens syfte, att respondenterna är anonyma 

och vad deras medverkan har för betydelse för studien. Att skriva ett följebrev till enkäten som 

förklarar dessa aspekter för respondenten är en del av etiska aspekter som forskare behöver 

uppfylla. Följebrevet innebär även att det finns chans till en högre svarsfrekvens då 

respondenterna blir införstådda med vad deras medverkan kan ha för betydelse. Ett dåligt 

skrivet följebrev till enkäten kan däremot ha motsatt effekt och få respondenterna att inte vilja 

svara på enkäten (Saunders et al. 2009, s. 179). En enkät om ett ämne som kan vara känsligt för 

respondenten eller som får respondenten eller företaget att framstå i dålig dager kan vidare vara 
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en risk för att respondenter väljer att avstå från att besvara enkäten. Ärlighet är ytterligare en 

aspekt för att uppfylla etiska aspekter och minimera risken för bortfall. Detta kan till exempel 

vara om studien bygger på en lång enkät, men forskarna väljer att säga att det inte tar så lång 

tid att besvara enkäten för att få fler att vilja svara. Då respondenterna märker att det tar mycket 

längre tid att besvara enkäten än vad forskarna har hävdat finns risk att de känner sig lurade och 

bortfall ökar. Saunders et al. (2009, s. 181) menar vidare att forskare i följebrev eller 

telefonsamtal till potentiella respondenter bör använda ett väl anpassat språk. Detta innebär att 

inte använda forskningsrelaterade termer vilket kan vara svårt att förstå för respondenterna, 

eller att inte använda ett för akademiskt eller högtravande språk. Det är bättre att ha en mer 

avslappnad och samtalsanpassad ton för att respondenterna inte ska känna sig hotade eller 

uttråkade. Därför har vi valt att använda en mer samtalsmässig ton när vi kontaktat företag. 

 

Vi har skrivit ett följebrev till enkäten där vi har uppfyllt de krav som Saunders et al. (2009) 

beskriver. I följebrevet förklarar vi för respondenterna att deras företag blivit utvalt till vår 

undersökning och att deras svar är helt anonyma. Vi förklarar att undersökningen ämnar 

undersöka skillnader i ledarskap mellan offentlig och privat sektor och att deras svar kan hjälpa 

till att uppfylla syftet med studien. Vi har skrivit att enkäten tar ungefär fem minuter att fylla i, 

vilket vi har prövat med hjälp av en pilotstudie, mer om den nedan. Vi har även skrivit 

följebrevet på ett sätt som vi hoppas ska uppfattas som tydligt och enkelt att förstå, utan några 

termer som kanske kan uppfattas som förvirrande eller svårförstådda. 

 

4.3 Pilotstudie 
Enligt Bell och Waters (2016, s. 181) är det viktigt att en enkät prövas innan den skickas ut till 

respondenterna i en pilotstudie för att eliminera eventuella tolkningsfel eller missförstånd. 

Pilotstudien syftar också till att undersöka hur layouten påverkar frågorna som ställs, detta för 

att se om respondenter anser att enkäten är lätt att besvara.  

 

Det är även bra om enkäten blir prövad av samma typ av människor som den har för avsikt att 

sedan delas ut till då meningen är att det just är de tänkta respondenterna ska förstå enkäten. 

Dock menar Bell och Waters (2016, s. 180) att om forskarna inte har möjlighet att pröva enkäten 

på den tänka respondenten så är det trots allt bättre att t.ex. testa enkäten på vänner och familj 

än att inte testa den alls. 

 

Vi har genomfört en pilotstudie bestående av åtta personer. Vi ansåg att åtta personer skulle 

kunna räcka för att ge en indikation på om enkäten var konstruerad på ett sätt som var lätt att 

förstå eller inte. Dessa åtta personer har varit familjemedlemmar och vänner som dock också 

arbetar inom vård eller industrin. Av dessa åtta personer arbetar tre inom vården och fem arbetar 

inom industrin. Genom att fråga familj och vänner att delta i pilotstudien har vi kunnat vara 

säkra på att det är personer som arbetar inom de verksamheter som vi kommer att skicka ut 

enkäten till. Vi ville genomföra pilotstudien med människor som arbetar inom vård och industri 

för att kunna få åsikter från personer som representerar offentlig och privat sektor.  Dessa åtta 

personer har fått svara på enkäten medan vi har varit med. På så vis har de kunnat ställa frågor 

om det är någonting i enkäten som varit oklart. Vi har även ställt följdfrågor kring varför 

någonting känts oklart och om de har haft några förslag på hur vi kan formulera om det som 

inte har varit tillräckligt tydligt (se avsnitt 4.4 Enkätfrågornas konstruktion). Efter pilotstudien 

ändrade vi enkäten utifrån respondenternas synpunkter och prövade enkäten igen på tre nya 

personer, även de var vänner eller familjemedlemmar. I denna prövning var det två personer 

som arbetande inom industrin och en som arbetade inom vården. Vi valde att pröva enkäten 

igen för att se om det fortfarande fanns någonting som var oklart och som skulle behöva ändras. 
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Dessa tre personer hade dock inga synpunkter eller förslag på ändringar vilket gjorde att vi inte 

heller gjorde några ytterligare ändringar utan ansåg istället att enkäten var klar att användas för 

studien. 

 

4.4 Enkätfrågornas konstruktion 
I avsnitten nedan ämnar vi förklara hur vi utformat vår enkät. Vi presenterar de olika delarna 

som finns med i enkäten och varför vi valt att utforma enkäten så som vi gjort. Enkäten i sin 

helhet finns i bilaga 1. I den första delen får respondenterna svara på frågor kring kön, ålder 

och hur länge de arbetat inom vården eller industrin. I de nästföljande delarna får 

respondenterna rangordna påståenden från ’håller inte alls med’ till ’håller med helt och hållet’. 

I dessa delar av enkäten ska respondenten även välja ut tre av de påståenden som de anser är 

mest viktiga för en chef. Anledningen till att de ska välja ut just tre av påståendena för 

respektive del är att vi då kan se vilken typ av ledarskapsstil eller attribut som respondenten 

föredrar mest. Om respondenten exempelvis i del 3 väljer två påståenden som enligt teori anses 

vara transformella så skulle det innebära att respondenten anser att ett transformellt ledarskap 

är viktigare än ett transaktionellt ledarskap. På så vis förväntar vi oss kunna få tydligare svar på 

vår frågeställning än om vi enbart hade haft med påståenden i enkäten. 

 

4.4.1 Bakgrundsvariabler 
I den första delen av enkäten får respondenterna svara på könstillhörighet, ålder och hur länge 

de arbetat inom vården respektive industrin. Vi har tagit med dessa tre bakgrundsvariabler för 

att se om det finns skillnader i hur man svarar på enkäten beroende på kön, ålder och hur länge 

man arbetat inom vården eller industrin. Om det finns mycket stora skillnader mellan hur män 

och kvinnor, till exempel inom vården, svarar på enkäten så kan det vara viktigt att ta reda på 

vad dessa skillnader beror på. En mer djupgående studie på det ämnet skulle i så fall behövas. 

Det som är viktigt för den här studien är dock att se om alla respondenter inom en sektor svarar 

likartat. Om de svarar likartat skulle det innebära att vi med större säkerhet kan yttra oss om 

attityder inom respektive sektor än om de inte var enhetliga i sina svar. Om respondenterna inte 

svarar likartat inom en sektor finns bakgrundsvariablerna där för att kunna visa om skillnader 

inom en sektor beror på hur länge man arbetat där, vilket kön man tillhör eller hur gammal man 

är. Även sektor fungerar som en bakgrundsvariabel, även fast den inte finns som en fråga i 

enkäten. Detta då vi har skiljt enkäterna åt under processen och därför redan vet vilka enkäter 

som hör till respektive sektor.  

 

Den första bakgrundsvariabeln är juridiskt kön och den är delad in i kategorierna man och 

kvinna. Vi har valt att ta med denna variabel för att se om kön påverkar hur respondenter svarar. 

Om män i offentlig sektor svarar likartat som kvinnor i offentlig sektor så skulle det innebär att 

kön inom sektor inte påverkar vilken typ av ledarskap man föredrar. Om män i offentlig sektor 

däremot inte svarar likartat som kvinnor och de som kryssat i annat i offentlig sektor så skulle 

det innebära att kön faktiskt kan påverka vilken typ av ledarskap man föredrar. Om dessa män 

dessutom svarar likartat som män inom privat sektor visar det ännu tydligare att kön spelar roll 

i vad man föredrar för typ av ledarskap. 

 

Samma resonemang gäller för ålder. Om respondenter i en viss åldersgrupp svarar enhetligt och 

deras svar skiljer sig från svar från en annan åldersgrupp kan det innebära att ålder påverkar 

vilken typ av ledarskap som man föredrar. Om de olika åldersgrupperna i en sektor istället 

svarar enhetligt på enkäten skulle det innebära att ålder inte påverkar vilken typ av ledarskap 

som föredras inom en sektor, utan att det istället kan vara sektorn i sig som påverkar. Vi tyckte 
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att ålder var viktigt att ta med då det kan finnas skillnader mellan hur unga och äldre svarar på 

vår enkät. Detta då dagens unga anses vara mycket mer toleranta för diversifiering än någon 

annan generation i historien (Gregory, 2010). Vi tänkte att utifrån detta kan det eventuellt finnas 

skillnader mellan hur unga och äldre svarar kring frågor som har med dessa olika 

ledarskapstyper att göra. Om dessa skillnader finns anser vi att det är viktigt att belysa dessa 

för att få en mer nyanserad bild av vad respondenterna i de två olika sektorerna anser om dessa 

ledarskapsstilar. Vi har delat in åldersvariabeln i tioårsintervaller, med undantag för 51 år och 

uppåt. Vi anser att tioårsintervaller är en bra indelning då ett större intervall inte skulle kunna 

säga så mycket om en viss åldersgrupp och en kortare intervall skulle innebära att vi fokuserar 

på åldersvariabeln i detalj, vilket vi inte riktigt är intresserade av. Vi tror att vi kommer se störst 

skillnader i hur unga och äldre respondenter svarar, men mindre skillnader mellan hur till 

exempel åldersgrupperna 18-28 och 29-39 svarar. Vi tycker dock att det är viktigt att ha med 

flera åldersgrupper, då endast till exempel två grupper (18-38 och 39 och uppåt) inte skulle ge 

tillräckligt mycket information för att vi ska kunna säga om ålder påverkar vilken typ av 

ledarskap som man föredrar. 

 

Den tredje bakgrundsvariabeln fokuserade på hur länge respondenten har arbetat inom vården 

eller industrin. Vi anser att detta kan vara viktigt att ha med i enkäten utifall att det skulle finnas 

skillnader i hur man svarar beroende på hur länge man arbetat inom vården eller industrin. Detta 

då vi tror att människor som nyligen påbörjat sitt arbete kan ha en annan attityd till chefskap än 

de som arbetat inom samma typ av verksamhet en längre tid. Om de som arbetat länge inom 

vård eller industri svarar väldigt olika jämfört med de som inte arbetat så länge skulle det 

innebära att antal år inom typen av verksamhet påverkar vilken typ av ledarskap som man 

föredrar. För den här variabeln har vi valt kortare intervall än för åldersvariabeln. Vi valde att 

göra så eftersom det finns en trend hos framförallt unga att de ser byte av jobb och att inte arbeta 

för länge på en och samma arbetsplats som någonting positivt (Viktor & Bergold, 2011, s. 45). 

Därför tror vi att det kan vara fördelaktigt att dela in denna variabel i femårsintervaller. 

 

Vi kommer att sammanställa svaren på enkäten och jämföra hur svaren från dessa tre 

bakgrundsvariabler skiljer sig åt inom sektorerna. 

 

4.4.2 Kvinnligt och manligt ledarskap 
De nästföljande åtta frågorna i enkäten syftar till att besvara huruvida respondenterna föredrar 

manliga eller kvinnliga ledarskapsbeteenden i respektive sektor. Dessa åtta påståenden har vi 

presenterat i vårt teorikapitel, se avsnitt 3.2. Vi har dock behövt skriva om ett av orden från 

teoridelen. Detta då respondenter i vår pilotstudie ansåg att ordet ’taktfull’ var svår att förstå 

innebörden av. Vi bytte ut ordet till ’hänsynsfull’ för att det skulle bli enklare att förstå. Genom 

att skriva om ordet till ett som uppfattas som enklare att förstå anser vi att enkäten kommer att 

bättre kunna svara på vår frågeställning. Detta för att om olika personer har olika åsikter om 

vad t.ex. ’taktfull’ betyder så kommer det innebära att dessa personer svarar på enkäten utifrån 

olika förutsättningar. Detta skulle bidra till att enkäten som verktyg för vår studie inte mäter 

exakt samma saker för alla respondenter, vilket påverkar studien då resultatet inte blir enhälligt. 

Det finns så klart alltid en risk med att respondenter uppfattar frågor i enkäter olika, men genom 

att ändra ord och formuleringar efter pilotstudiens respondenters önskemål hoppas vi kunna 

eliminera den risken så mycket som möjligt. Hälften av påståendena i del 2 är avsedda att vara 

manliga egenskaper och hälften avses vara kvinnliga egenskaper och fördelningen av 

påståendena ser ut som följande: 
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  Kvinnliga egenskaper   Manliga egenskaper 

 1 ... är sympatisk  2 ... är självsäker 

 3 ... är uppmärksam på andras känslor 4 ... är bestämd 

 5 ... är mån om att alla har det bra 6 ... är tävlingsinriktad 

 7 ... är hänsynsfull 8 … har lätt för att fatta beslut 

Tabell 4.1. Kvinnliga och manliga ledarskapsstilar.  

Efter dessa åtta påståenden om de manliga och kvinnliga egenskaperna följer de påståenden 

som ska svara på huruvida de olika ledarskapsstilarna föredras olika i de två sektorerna. 

 

4.4.3 Transformellt och transaktionellt ledarskap 
Påstående 9-16 handlar om det transaktionella och transformella ledarskapet. Syftet med dessa 

frågor är att ta reda på om något av dessa ledarskap föredras mer i någon sektor. Med hjälp av 

bakgrundsvariablerna kommer vi även att ta reda på om någon av dessa ledarskapsstilar 

föredras mer av män eller kvinnor, av unga eller äldre, samt av de som arbetat länge eller under 

en kortare tid i en viss sektor. 
 

  Transformellt ledarskap  Transaktionellt ledarskap 

10 
... pratar entusiastiskt om mål 

som ska uppnås 
9 

... hjälper mig att utvecklas på 

arbetsplatsen i utbyte mot mina 

arbetsprestationer 

13 
... förmedlar organisationens 

viktigaste värderingar 
11 

... inte försöker ändra redan etablerade 

processer eller arbetssätt som fungerar 

14 
… föreslår nya sätt att 

lösa uppgifter på 
12 

… ger mig beröm när jag uppnår 

organisatoriska förväntningar 

15 
... spenderar tid på att utbilda 

och stötta oss anställda 
16 

... tydliggör vilka belöningar jag kan få när 

jag uppfyller förutbestämda mål 

Tabell 4.2. Transformellt och transaktionellt ledarskap. 

Dessa påståenden har vi funnit i MLQ 5X (se bilaga 2) som vi skrev om i avsnitt 3.3. Vi valde 

denna form av MLQ då det är den mest använda versionen (Eagly et al. 2003, s. 571). Vi 

kommer inte ta med några frågor om laissez-faire i vår enkätstudie då det är transaktionellt och 

transformellt ledarskap vi har valt att fokusera på. Detta då vi inte funnit någon forskning som 

visar på att laissez-faire kan definieras som manligt eller kvinnligt, eller i relation till privat och 

offentlig sektor. Att använda sig av redan befintliga enkätfrågor kan enligt Saunders et al. 

(2009, s. 374) vara en fördel då dessa enkätfrågor redan testats i praktiken och forskaren vet 

således om de fungerar eller inte i en studie. Saunders et al. (2009, s. 374) menar dock att man 

ska vara källkritisk till befintliga enkätfrågor som finns då inte alla enkätfrågor per automatik 

är bra formulerade eller användbara i den egna studien. Vi har valt att utgå från påståenden från 

MLQ 5X då detta formulär är väl använt i många studier om transformellt och transaktionellt 

ledarskap. Vi har dock inte kopierat påståenden rakt av, utan har istället anpassat de påståenden 

vi vill använda oss av för att de ska passa vår studie. MLQ 5X innehåller 45 påståenden som 

alla kretsar kring transformellt, transaktionellt och laissez-faire ledarskap. Då vi inte enbart 

kommer att fokusera på transaktionellt och transformellt ledarskap har vi valt ut några 
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påståenden från MLQ 5X som vi vill använda oss av i vår studie. Det fanns inte med någon 

mall till MLQ 5X, så vi har själva avgjort vilka frågor som hör till transformellt ledarskap, 

transaktionellt ledarskap samt laissez-faire ledarskap. Vi har valt ut påståenden som vi ansåg 

tydligt kretsar kring transaktionellt och transformellt ledarskap. De fyra påståenden för 

transformellt ledarskap var påstående nummer 6, 13, 15 och 32. De fyra påståendena för 

transaktionellt var påstående nummer 1, 16, 17 och 35. Nedan visas hur vi har skrivit om dessa 

påståenden för att de ska passa vår studie: 

 

MLQ 5X 
fråga nr: 

Fråga Vår omskrivning 

  The person I am rating... 
På min arbetsplats tycker jag att det är 

viktigt med en chef som… 

1 
Provides me with assistance in 

exchange for my efforts 

... kan stötta mig i mitt arbete i utbyte 

mot mina arbetsprestationer 

6 
Talks about their most important values 

and beliefs 

... förmedlar organisationens viktigaste 

värderingar 

13 
Talks enthusiastically about what needs 

to be accomplished 

... pratar entusiastiskt om mål som ska 

uppnås 

15 Spends time teaching and coaching 
... spenderar tid på att utbilda och stötta 

oss anställda 

16 

Makes clear what one can expect to 

receive when performance goals are 

achieved 

... tydliggör vilka belöningar jag kan få 

när jag uppfyller förutbestämda mål 

17 
Shows that he/she is a firm believer in 

“if it ain’t broke, don’t fix it” 

... inte försöker ändra redan etablerade 

processer eller arbetssätt som fungerar 

32 
Suggests new ways at looking how to 

complete assignments 
... föreslår nya sätt att lösa uppgifter på 

35 
Expresses satisfaction when I meet 

expectations 

… ger mig beröm när jag uppnår 

förväntningar 

Tabell 4.3. Översättning och tolkning av MLQ-påståenden.  

 

När vi har översatt påståendena har vi försökt göra dem så lika originalpåståendena som möjligt. 

Eftersom MLQ 5X ändvänds för att rangordna en chef som man har i nuläget har vi även ändrat 

påståendena något. Detta då vi vill ta reda på vilken sorts ledarskapsstil som respondenterna 

anser är viktigare. Så istället för att inleda påstående med “The person I am rating…” vilket på 

svenska blir ’Personen som jag utvärderar… ‘ så har vi valt att skriva ’På min arbetsplats är det 

viktigt med en chef som… ‘. Detta då vi inte är intresserade av att veta hur respondenterna 

skattar sin chef som de har i nuläget, utan det vi vill ta reda på är vad de anser är viktigt hos en 

chef på deras arbetsplats. Utifrån åsikter från vår pilotstudie har vi ytterligare ändrat 

påståendena för att de skulle bli tydligare och lättare att förstå. Nedan kommer vi att förklara 

vilka ändringar vi gjort med påståendena för att de ska passa studien bättre. 

 

Påstående 1 från MLQ 5X kan översättas på följande sätt till svenska: Personen som jag 

utvärderar… ger mig assistans i utbyte mot mina ansträngningar. Då det är oklart vilken typ av 
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assistans man talar om här, och vilka ansträngningar det kan röra sig om, valde vi att låta 

assistans istället vara att chefen kan stötta individen i arbetet. Ordet ’ansträngningar’ skrev vi 

om till ’arbetsprestationer’ för att tydliggöra att det handlar om den prestation/ansträngning man 

utför på arbetsplatsen. 

 

Påstående 6 från MLQ 5X går att översätta som: pratar om sina viktigaste värderingar och 

övertygelser. Då det var oklart vilka dessa värderingar och övertygelser var så valde vi att 

förtydliga dessa som organisationens viktigaste värderingar och övertygelser. Detta för att 

respondenterna ska förstå från vilken kontext dessa värderingar härstammar. Vi tolkar nämligen 

värderingar och övertygelser i MLQ 5X som just organisatoriska och inte som exempelvis 

religiösa eller politiska. Vi valde även att helt stryka ordet ’övertygelser’ då respondenter i 

pilotstudien ansåg att det var svårt att förstå det ordet. 

 

Påstående nummer 13 från MLQ 5X kan översättas till svenska som: pratar entusiastiskt om 

vad som behöver bli avklarat. Eftersom det var oklart vad detta ’avklarat’ innebar valde vi att 

skriva om påståendet så att det handlade om mål som ’ska uppnås’. 

 

Påstående nummer 15 som vi använt oss av från MLQ 5X kan översättas till svenska som: 

spenderar tid på att lära ut och coacha. För att göra det tydligare valde vi att skriva om detta till 

att chefen ’utbildar och stöttar’ då respondenter i pilotstudien ansåg att ’lära ut’ var vagt, och 

att det var svårt att veta vad chefen lär ut i det påståendet. Även att ’coacha’ var svårt att förstå 

i den här kontexten, även om våra yngre respondenter i pilotstudien hade enklare att förstå 

innebörden av ordet än äldre respondenter. Därför skrev vi istället ’stötta’ och tog bort ordet 

’coacha’. Vi valde även att förtydliga påståendet genom att lägga till ’oss anställda’. Detta då 

det annars kunde framstå som att chefen utbildar och stöttar människor i största allmänhet, 

medan det istället är utbildning och stöttning av anställda som vi faktiskt syftar på i det här 

påståendet. 

 

Påstående nummer 16 från MLQ 5X kan översättas till svenska som: Gör det tydligt vad man 

kan förvänta sig att få när prestationsmål är uppnådda. Respondenter i pilotstudien frågade vad 

som menades med ’att få’ så vi skrev om detta till ’belöningar’ i det här påståendet. För att 

spegla att de prestationsmål som ska uppnås i påståendet kretsar kring individen och dess egen 

påverkan på att målet ska uppnås valde vi att skriva om det som “när jag uppfyller 

förutbestämda mål’. När det enbart står ’när prestationsmål är uppnådda’ kan det syfta till att 

’när vem som helst uppfyller de prestationsmål som är fastställda’. Vi ville poängtera att det är 

respondenten själv som ska uppnå mål för att få belöningar i utbyte, eftersom det är det som det 

transaktionella ledarskapet handlar om: Alltså att det finns en sorts överenskommelse mellan 

ledaren och individen kring mål och belöning. 

 

Påstående nummer 17 som vi använt oss av från MLQ 5X går att översätta till svenska som: 

visar att han/hon tror starkt på ’om det inte är trasigt, försök inte laga det’. Då “if it ain’t broke, 

don’t fix it” inte har en vedertagen översättning i svenska språket så valde vi att skriva om detta 

som ’inte försöker ändra redan etablerade processer eller arbetssätt som fungerar’. Vi tycker att 

i det här påståendet så går samma information fram till respondenten: Att chefen inte ska ändra 

sådant som inte behöver ändras. Vi valde även att lägga till orden ’etablerade processer eller 

arbetssätt’ för att när vi enbart hade ’försöker inte ändra sådant som redan fungerar’ så var det 

otydligt för respondenterna i pilotstudien vad som menades med ’sådant som redan fungerar’. 

Genom att lägga till ’processer och arbetssätt’ trodde respondenter att det skulle bli tydligare 

vad som avsågs i påståendet. När vi ändrat detta och frågade tre respondenter till fanns det inga 

frågor kring det här påståendet. 
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Påstående nummer 32 i MLQ 5X kan översättas till svenska som: föreslår nya sätt att 

färdigställa uppdrag på. Här valde vi istället en översättning av ’complete’ som att ’lösa en 

uppgift’ snarare än att ’färdigställa uppdrag’, och uppdrag valde vi istället kalla uppgift. Vår 

omskrivning av påståendet blev således ’föreslår nya sätt att lösa uppgifter på’. På det här 

påståendet fick vi inga kommentarer från respondenterna i pilotstudien och vi lät således 

påståendet stå kvar som det var i enkäten. 

 

Det sista påståendet som vi använt oss av från MLQ 5X var påstående nummer 35 som går att 

översätta till svenska som: uttrycker belåtenhet när jag möter förväntningar. Vi har valt att tolka 

’uttrycker belåtenhet’ som att chefen ger beröm. Det kan säkert finnas fler sätt som en chef 

uttrycker att hen är nöjd med en anställds prestation, men vi anser att just ’ge beröm’ är en 

väldigt fundamental gest som chefer kan göra när de vill visa att de är nöjda med en anställds 

prestation. Och att ge beröm kan te sig i olika former, som exempelvis en klapp på axeln eller 

att ge en kommentar enskilt eller i grupp. Respondenter i vår pilotstudie ansåg att det var svårt 

att förstå vad som menades med de förväntningar som fanns i påståendet. Vi valde därför att 

uttrycka dessa förväntningar som organisatoriska så att det blir lättare att förstå att 

förväntningarna på en anställd ska finnas i en arbetssituation. 

 

Vi har valt ut dessa påståenden från MLQ 5X på ett sätt så att alla speglar någonting positivt i 

respektive ledarskapsstil. Detta för att försöka åstadkomma att de båda ledarskapsstilarna blir 

värderade utifrån samma förutsättningar. I MLQ 5X finns flera påståenden om transaktionellt 

ledarskap som kan uppfattas som någonting negativt, t.ex. “Fail to interfere until problems 

becomes serious” (nr. 3) och “Is absent when needed” (nr. 7). Dessa två påståenden anser vi är 

länkade till passiv hantering av undantag, vilket är en del av det transaktionella ledarskapet. Att 

ta med negativa påståenden om en ledarskapsstil, medan den andra ledarskapsstilen framstår 

som någonting positivt anser vi gör att respondentens svar påverkas av enkätens konstruktion. 

Respondenten skulle i det fallet välja att föredra det ledarskap som vi har lyft fram som 

någonting positivt i enkäten. Det vi även hade kunnat göra var att ta med två positiva påståenden 

och två negativa påståenden i enkäten för att få en jämn fördelning av positiva och negativa 

påståenden. Men då vi inte finner några direkt negativa påståenden om det transformella 

ledarskapet valde vi att endast ta med positiva påståenden om de båda ledarskapsstilarna. 

 

4.4.4 Demokratiskt och autokratiskt 
Påståendena för demokratiskt och autokratiskt ledarskap i enkäten har vi formulerat utifrån 

avsnitt 3.4 i teorikapitlet, där vi främst har utgått från forskningen gjord av Lewin och Lippitt 

(1938). De påståenden som ska besvara demokratiskt ledarskap är påståendena 17-20, och 

påstående 21-24 ska användas till att se huruvida autokratiskt ledarskap föredras mer av 

anställda inom privat eller offentlig sektor. I tabellen nedan finns påståendena från enkäten och 

om de tillhör autokratiskt eller demokratiskt ledarskap: 
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Tabell 4.4. Autokratiskt och demokratiskt ledarskap. 

Vi har valt ut fyra stycken ledarskapsbeteenden som är typiska för autokratiskt och 

demokratiskt ledarskap och sedan skrivit om dessa till påståenden för enkäten. På så vis hoppas 

vi kunna se om en viss typ av ledarskapsstil föredras mer än något annat i sektorerna. 

 

4.4.5 Relationsorienterat och uppgiftsorienterat ledarskap 
Påstående 25-28 handlar om relationsorienterat ledarskap och påstående 29-32 handlar om 

uppgiftsorienterat ledarskap. Även dessa påståenden har vi utformat utifrån den litteratur vi 

studerat som återfinns i teorikapitlet, avsnitt 3.5 och det är främst Eagly och Johnsons (1990) 

artikel som legat till grund för dessa påståenden. Detta innebär att vi valt ut fyra 

ledarskapsbeteenden för respektive ledarskapsstil som är typiskt för just den ledarkspasstilen. 

 
 Relationsorienterat ledarskap 

 
Uppgiftsorienterat ledarskap 

25 
... kan lyssna på mig om mina problem, 

även om de inte är jobbrelaterade 26 
... fokuserar på att lösa uppgifter 

27 ... kan ha god kommunikation med mig 
28 

... prioriterar gruppen framför 

individen 

29 ... kan stötta mig 
30 

... har ett stort fokus på att nå uppsatta 

mål 

31 
... kan se mig som individ, och inte bara 

som “en i gruppen” 32 
... fokuserar på sådant som hör till 

arbetsplatsen 

Tabell 4.5. Relationsorienterat och uppgiftsorienterat ledarskap. 

Vi har valt att låta respondenterna svara på påståendena i enkäten utifrån en Likertskala, vilket 

innebär att respondenter kan gradera hur mycket hen håller med alternativt inte håller med i ett 

påstående (Bryman, 2011, s. 157). Detta görs för att kunna mäta känsla eller uppfattning som 

respondenterna har kring påståendena i enkäten, och de teman som påståendena representerar. 

Likertskalan är den vanligaste tekniken att använda i den här typen av undersökningar. 

Respondenten kan välja att svara mellan 1-5 på en skala, utifrån påståenden att de ’håller med 

helt och hållet’ eller ’håller inte alls med’. Om de svarar 3 på en femgradig skala innebär det 

således att de varken håller med eller är emot påståendet. Likertskalan kan även förekomma 

med en sjugradig skala (Bryman, 2011, s. 157). Vi har valt att låta respondenterna svara på 

påståendena i enkäten utifrån en femgradig Likertskala för att kunna mäta attityder hos 

respondenter från offentlig och privat sektor. 

 

  

  Demokratiskt ledarskap   Autokratiskt ledarskap 

17 
... låter mig delta i beslutsfattande 

processer 21 
... fördelar alla arbetsuppgifter 

18 
... låter oss anställda själva bestämma 

vad vi ska göra 22 
... bestämmer hur mina arbetsuppgifter 

ska lösas 

19 
... låter mig själv avgöra hur mina 

arbetsuppgifter ska lösas 23 
... fattar alla beslut 

20 

... låter oss anställda själva bestämma 

vilka vi vill arbeta med 
24 

... ger beröm och kritik utifrån 

individuella prestationer istället för att 

se alla prestationer som kollektiva 



33 
 

4.5 Datainsamling 
Efter att vi beslutat vilka verksamheter vi ville undersöka kontaktade vi chefer via telefon på 

de arbetsplatser (NUS, vårdhem samt sex tillverkningsföretag) vi ansett vara passande. Efter att 

ha förklarat att vi vill dela ut enkäter till deras medarbetare så har en del varit positiva medan 

en del hävdat att de behöver mer tid eller inte vill delta i studier alls. Efter att ha fått 

godkännande från de avdelningschefer och enhetschefer, från NUS och vårdhemmen (offentlig 

sektor) som vi varit i kontakt med, att lämna enkäter på arbetsplatsen har vi förberett enkäter, 

en svarslåda samt godis och sedan lämnat dessa till cheferna som själva velat placera dessa i 

personalrummen. Svarslådorna är gjorda i kartong med en smal öppning för att kunna lägga i 

enkäten utan att någon obehörig ska kunna titta på de olika svaren i enkäterna. Detta ansåg vi 

var viktigt då vi vill att respondenterna ska känna sig anonyma när de lämnar in enkäten. På 

framsidan av svarslådan satte vi fast ett följebrev för att alla skulle förstå vad lådan var till för, 

och för att uppmana till att svara på enkäten. Bredvid svarslådan placerades även en skål med 

godis som belöning till de som valt att svara på enkäten. Vi valde att belöna respondenterna 

med godis som tack för deras medverkan och på så sätt förhoppningsvis öka svarsfrekvensen. 

Detta då belöningar till respondenter i undersökningar kan bidra till mindre bortfall (Japec et 

al. 2000, s. 116). Enkäterna fick ligga i personalrummen i sju dagar innan vi hämtade upp dem 

igen. Vi valde att låta enkäterna ligga så länge i personalrummen för att så många som möjligt 

skulle ha tid att svara på enkäten. I och med att personal inom vården inte tar rast samtidigt eller 

under några fasta tider så ansåg vi att detta var det bästa tillvägagångssättet. Nackdelar med det 

här tillvägagångssättet är att vi inte hade möjlighet att ge påminnelser om att svara på enkäten, 

vilket man kan göra om man genomför en undersökning via internet eller post. Däremot blir 

personalen påmind att svara på enkäten då de hela tiden ligger synliga i personalrummen. 

 

Inom tillverkningsindustrin delade vi ut enkäter till fyra företag. När vi skulle lämna enkäter 

till dessa fyra företag inom tillverkningsindustrin hade vi inte samma möjligheter att lämna 

svarslådor och godis, vilket innebar att respondenterna inom tillverkningsindustrin inte hade 

samma förutsättning att känna sig anonyma tack vare svarslådan, eller att motiveras till att 

besvara enkäten tack vare godiset. Anledningen till att vi inte hade samma möjligheter var att 

det krävs skyddskläder och skyddsskor för att komma in i byggnaderna, vilket påverkade vår 

access negativt. Inom industrin kunde vi därför inte själva lämna ut enkäterna, utan ansvariga 

på plats och kontakter till oss uppsatsförfattare fick lämna ut enkäterna i personalrummen. 

 

Vi anser att om respondenterna inom industrin inte känt sig anonyma då de svarat på enkäten 

kan det i förlängning innebära att svaren från respondenterna inom industrin inte är lika 

tillförlitliga som svaren från respondenterna inom vården vilket innebär en brist i studien (se 

avsnitt 8.1). Vi ser även ett problem i att det möjligtvis kan uppstå felaktiga svar utifall en chef 

delar ut enkäter angående hur en chef skall bete sig enligt de anställda. Vi ser det därför som 

viktigt att förtydliga att kontaktpersonerna inte har varit chefer utan anställda och Human 

Resources-ansvarig. Dessa har, liksom vi gjort inom vården, placerat enkäterna i 

personalrummen där respondenterna kunnat se dem och därmed uppmanats att svara på. Detta 

har inneburit att respondenterna har haft en anonymitet men inte lika stor anonymitet som 

respondenterna som kunde lägga den besvarade enkäten i en förseglad svarslåda. 
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4.6 Svarsfrekvens och bortfall 

4.6.1 Vården 
De 150 enkäterna delades upp i tre delar, varav 50 i varje del, och delades ut på en avdelning 

på Norrlands Universitetssjukhus (NUS) samt två vårdhem. Den första kontakten med vården 

skedde via telefon där vi pratade med cheferna för att få ett godkännande till att dela ut 

enkäterna. De chefer som vi hade kontakt med var antingen en avdelningschef eller en chef för 

ett vårdhem. De flesta chefer som vi kontaktade inom vården ansåg att det skulle gå bra att ha 

enkäter i personalrummen men sedan uppstod det problem med att få tag i cheferna på plats för 

att kunna leverera enkäterna. Tack vare att det jobbade så pass många personer på NUS 

avdelning och vårdhemmen kunde vi trots detta få ihop 72 enkätsvar vilket vi ansåg som 

tillräckligt. På NUS-avdelningen arbetade ca 70 medarbetare under den tid som enkäten befann 

sig på arbetsplatsen av dessa var det 30 medarbetare som hade besvarat enkäten. På den ena 

vårdavdelningen vad det ca 60 medarbetare som arbetade under tiden som enkäterna var på 

arbetsplatsen och av dessa var det 26 medarbetare som besvarat enkäten. På det sista 

vårdhemmet så var det ca 50 medarbetare som hade tillgång till att besvara enkäten och av dessa 

var det 16 medarbetare som valt att svara på den. Av de 150 enkäter som vi delat ut var det 

totalt 72 medarbetare som besvarade enkäten, vilket innebär att vi fick en svarsfrekvens på 48 

%. 

 

  Antal anställda Antal besvarade enkäter Svarsfrekvens 

NUS 70 30 43% 

Vårdhem 1 60 26 43% 

Vårdhem 2 50 16 32% 

Totalt 180 72 40% 

Tabell 4.6. Svarsfrekvens inom vården. 

4.6.2 Industrin 
De två första tillverkande företagen vi kontaktade finns i Umeå kommun, och dessa företag 

tackade nej till ett deltagande i studien. Därefter kontaktade vi fyra företag till som ville delta, 

två av dessa företag finns i Umeå kommun och två finns i Örnsköldsviks kommun. På det första 

företaget hade ca 50 personer tillgång till personalrummet där enkäten distribuerades, och där 

fick vi 6 stycken besvarade enkäter. I det andra företaget arbetar ca 50 personer i produktionen 

och där fick vi in 13 stycken besvarade enkäter. I det tredje företaget arbetar ca 60 personer i 

produktionen, varav 10 personer besvarade enkäten. På det fjärde företaget arbetar ca 40 

personer i produktionen, varav 25 personer besvarade enkäten. 

 

  Antal anställda i produktion Antal besvarade enkäter Svarsfrekvens 

Företag 1 50 6 12 % 

Företag 2 50 13 26 % 

Företag 3 60 28 46 % 

Företag 4 50 26 52 % 

Totalt 210 73 34,7 % 

Tabell 4.7. Svarsfrekvens inom industrin. 
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4.7 Partiellt bortfall 
Partiellt bortfall innebär det bortfall som blir på grund av respondenter fyllt i enkäten felaktigt, 

till exempel om respondenten fyllt i flera alternativ på frågor som endast kräver ett 

svarsalternativ eller om respondenter hoppat över frågor. Partiellt bortfall kan bero på hur 

enkätfrågan är konstruerad (Japec et al. 2000, s. 20). Vi har sammanställt svarsfrekvensen på 

alla påståenden i enkäten för att se om det finns något påstående som har en lägre svarsfrekvens 

än andra. En lägre svarsfrekvens skulle kunna innebära att respondenter inte förstått påståendet 

och därmed valt att inte svara på det. 

 

4.7.1 Bakgrundsvariabler 
Svarsfrekvensen från del 1 i enkäten som avsåg bakgrundsvariablerna kön, ålder och antal 

arbetade år inom respektive sektor återfinns i tabell 4.8. Inom industrin fanns ett bortfall på 2,7 

% vilket innebär att två respondenter från industrin valt att inte svara på frågan. På övriga frågor 

om bakgrundsvariabler hade alla respondenter svarat på frågorna, vilket innebär en 

svarsfrekvens på 100 % för både ålder och antal år inom sektorn. Inom vården fanns inget 

bortfall från del 1 i enkäten, vilket innebär att alla respondenter inom vården svarat på frågorna 

om kön, ålder och antal arbetade år inom sektorn. Här blev således svarsfrekvensen på 100 % 

för alla tre bakgrundsvariabler.  

 

Industri   Vård   

Totalt antal svar 73 Totalt antal svar 72 

Del 1 Svarsfrekvens (i %) Del 1 Svarsfrekvens (i %) 

kön 97,3 kön 100 

ålder 100 ålder 100 

antal år inom sektorn 100 antal år inom sektorn 100 

Tabell 4.8. Partiellt bortfall för bakrundsvariablerna. 

4.7.2 Kvinnligt och manligt ledarskap 
För del 2, som avsåg kvinnligt och manligt ledarskap, förekom bortfall som visas i tabell 4.9. 

Dessa varierade mellan 1-3 bortfall per påstående och i vissa fall förekom inga bortfall alls. Vi 

ser inga mönster som tyder på att någon fråga ska ha högre bortfall än någon annan för de båda 

sektorerna. 

 

Industri   Vård   

Totalt antal svar 73 Totalt antal svar 72 

Del 2 Svarsfrekvens (i %) Del 2 Svarsfrekvens (i %) 

Påstående 1 100 Påstående 1 98,6 

Påstående 2 97,2 Påstående 2 98,6 

Påstående 3 100 Påstående 3 98,6 

Påstående 4 98,6 Påstående 4 98,6 

Påstående 5 98,6 Påstående 5 97,2 
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Påstående 6 95,8 Påstående 6 97,2 

Påstående 7 98,6 Påstående 7 100 

Påstående 8 100 Påstående 8 98,6 

Rangordningsalternativ       

Viktigaste1 98,6 Viktigaste1 98,6 

Viktigaste2 97,2 Viktigaste2 98,6 

Viktigaste3 97,2 Viktigaste3 98,6 

Tabell 4.9. Partiellt bortfall för kvinnligt och manligt ledarskap. 

4.7.3 Transformellt och transaktionellt ledarskap 
På del 3, som avsåg transformellt och transaktionellt ledarskap, har flest respondenter (6 

stycken) valt att inte svara på vad de anser är näst viktigast. Av dessa respondenter var fem 

inom industrin medan 1 var inom vården. Vi kan således inte se att det ska vara något fel på 

frågans konstruktion som gör att det var en, för den här studien, hög bortfallssiffra. Även för 

vad som anses som tredje viktigast hade 6 stycken bortfall, varav 4 stycken inom industrin och 

2 stycken inom vården. 

 

Industri   Vård   

Totalt antal svar 73 Totalt antal svar 72 

Del 3 Svarsfrekvens (i %) Del 3 Svarsfrekvens (i %) 

Påstående 9 95,8 Påstående 9 94,4 

Påstående 10 97,2 Påstående 10 98,6 

Påstående 11 97,2 Påstående 11 97,2 

Påstående 12 97,2 Påstående 12 100 

Påstående 13 94,5 Påstående 13 98,6 

Påstående 14 97,2 Påstående 14 97,2 

Påstående 15 98,6 Påstående 15 100 

Påstående 16 97,2 Påstående 16 98,6 

Rangordningslaternativ       

Viktigast1 97,2 Viktigast1 98,6 

Viktigast2 93,1 Viktigast2 98,6 

Viktigast3 94,5 Viktigast3 97,2 

Tabell 4.10. Partiellt bortfall för transformellt och transaktionellt ledarskap.  

4.7.4 Demokratiskt och autokratiskt ledarskap 
I tabell 4.11 återges bortfallet från del 4 i enkäten, vilken innehöll påståenden och 

rangordningsalternativ om demokratiskt och autokratiskt ledarskap. För del 4 fanns den högsta 

bortfallssiffran vilken var på 9 bortfall där 8 av dessa bortfall var från industrin och 1 var från 
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vården. Över lag hade industrin en hög bortfallssiffra på rangordningsalternativen där 5 

respondenter valt att inte svara på vad de anser är viktigast hos en chef, 6 respondenter valde 

att inte svara på vad de anser är näst viktigast hos en chef och 8 personer valde att inte svara på 

vad de anser är tredje viktigast hos en chef. Bortfallet för samma frågor i enkäten var lägre för 

respondenter inom vården, där var bortfallet på 0 bortfall på frågan om vad som ansågs 

viktigast, 3 bortfall på frågan om vad som ansågs näst viktigast och 1 bortfall på frågan om vad 

som ansågs vara tredje viktigast. 

 

Industri   Vård   

Totalt antal svar 73 
Totalt antal 

svar 
72 

Del 4 Svarsfrekvens (i %) Del 4 Svarsfrekvens (i %) 

Påstående 17 98,6 Påstående 17 100 

Påstående 18 97,2 Påstående 18 98,6 

Påstående 19 97,2 Påstående 19 100 

Påstående 20 97,2 Påstående 20 98,6 

Påstående 21 97,2 Påstående 21 100 

Påstående 22 94,5 Påstående 22 98,6 

Påstående 23 93,1 Påstående 23 98,6 

Påstående 24 95,8 Påstående 24 97,2 

Rangordningsalternativ       

Viktigast 1 93,1 Viktigast 1 100 

Viktigast 2 91,7 Viktigast 2 95,8 

Viktigast 3 89 Viktigast 3 98,6 

Tabell 4.11. Partiellt bortfall för demokratiskt och autokratiskt ledarskap. 

4.7.5 Relationsorienterat och uppgiftsorienterat ledarskap 
I tabell 4.12 återges bortfallet från del 5 i enkäten, vilket innehöll påståenden och 

rangordningsalternativ om relationsorienterat och uppgiftsorienterat ledarskap. Även här hade 

respondenter inom industrin ett högre bortfall än respondenter inom vården. Här varierade 

bortfallen mellan 0 till 8 stycken bortfall, där det högsta bortfallet var på 

rangordningsalternativen för respondenterna inom industrin. 

 

Industri   Vård   

Totalt antal svar 73 Totalt antal svar 72 

Del 5 Svarsfrekvens (i %) Del 5 Svarsfrekvens (i %) 

Påstående 25 91,7 Påstående 25 98,6 

Påstående 26 94,5 Påstående 26 98,6 

Påstående 27 95,8 Påstående 27 100 
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Påstående 28 94,5 Påstående 28 98,6 

Påstående 29 94,5 Påstående 29 98,6 

Påstående 30 94,5 Påstående 30 97,2 

Påstående 31 95,8 Påstående 31 98,6 

Påstående 32 94,5 Påstående 32 98,6 

Rangordningsalternativ       

Viktigast 1 94,5 Viktigast 1 97,2 

Viktigast 2 91,7 Viktigast 2 97,2 

Viktigast 3 91,7 Viktigast 3 97,2 

Tabell 4.12. Partiellt bortfall för relationsorienterat och uppgiftsorienterat ledarskap. 

Vi kan se att respondenter inom industrin har en lägre svarsfrekvens än respondenterna inom 

vården. Vi tror att detta kan bero på att respondenterna inom industrin inte hade samma 

förutsättningar som respondenterna inom vården då dessa motiverades med godis för sin 

medverkan samt hade en större möjlighet till anonymitet med hjälp av svarslådorna. Vi ser även 

att svarsfrekvensen sjunker ju längre man kommit i enkäten. Vi tror detta beror på att 

respondenterna blivit trötta eller uttråkade att svara på enkäten och därmed hoppat över frågor. 

Vi ser inte att respondenterna inom vården och industrin har en låg svarsfrekvens på någon 

specifik fråga och vi anser därför att bortfallen inte beror på enkätens konstruktion då de allra 

flesta har svarat på påståendena. 

 

4.8 Databearbetning 

4.8.1 Kodning 
Vi började med att definiera alla variabler (bakgrundsvariabler, påståenden och 

rangordningsalternativ) i dataprogrammet SPSS. Därefter gjorde vi kodningar för alla 

svarsalternativ, vilket kunde se lite olika ut för olika typer av variabler.  

 

Svaren från juridiskt kön, sektor, ålder och hur länge man arbetat inom sektorerna kodades om 

till en siffra som fick representera de olika kategorierna. Kvinna blev till exempel 1, medan 

man blev 0. Detta beror på att dessa är kvalitativa variabler och kan därför inte anta ett 

numeriskt värde i enkäten utan behöver kodas för att kunna skilja dem åt i databearbetningen 

(Djurfeldt et al. 2013, s. 41).  

 

Även påståendena var kvalitativa variabler och kodades med siffrorna 1-5, där 1=stämmer ej, 

2=stämmer delvis ej, 3=Varken stämmer ej eller stämmer helt, 4=stämmer delvis, 5=stämmer 

helt. För att få en översikt över hur respondenter tar ställning till olika ledarskap och inte bara 

till påståendena har vi lagt ihop de påståenden som hörde till samma ledarskapsstil i en variabel 

med hjälp av SPSS funktion ”Transform” och ”Compute variable”.  

 

För rangordningsalternativen benämnde vi viktigast som fråga Xa, näst viktigast som Xb och 

tredje viktigast som Xc. Därefter skrev vi in svarsvariabler för varje rangordningsalternativ, där 

siffrorna 1-8 motsvarade de åtta påståenden som fanns för respektive del i enkäten. Därefter 

kunde vi för Xa lägga in det påstående från Del X som respondenterna ansåg var mest viktig. 
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4.8.2 Könsfördelning och åldersfördelning 
Vi använde funktionen ”Analysis: Descriptive statistics” i SPSS för att få fram en 

sammanställning av hur respondenterna svarat på frågorna i del 1 i enkäten. Vi har valt att 

jämföra respondenternas svar frågan om kön och ålder med statistik från SCB, IFM Metall 

samt Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att se om vårt urval är representativt för 

populationen i stort.  

 

4.8.3 Konfidensintervall 
Eftersom det inte är möjligt att undersöka alla inom en population så gör man ett urval. I och 

med att detta urval inte innehåller hela populationen så finns alltid en risk för att det uppstår ett 

urvalsfel (SCB, uå.a). Med hjälp av ett konfidensintervall så kan man avgöra hur stort felet är. 

Det vanligaste är att använda ett konfidensintervall på 95 % vilket innebär att om man utför 

samma studie 100 gånger så kommer det att bli samma svar 95 fall av dessa gånger. Då ett 

konfidensintervall på 95 % är vanligt är det vad vi kommer att använda oss av. För oss innebär 

det att de signifikansnivåer som vi tar fram med SPSS måste vara 0,05 eller lägre. 

 

4.8.4 Regressionsanalys 
Vi gjorde därefter linjära regressionsanalyser. Linjär regressionsanalys innebär att undersöka 

hur mycket en oberoende faktor påverkar en beroende faktor (Saunders et al. 2009, s. 461). I 

vårt fall innebär detta att se hur mycket bakgrundsvariablerna (oberoende variabler) påverkar 

hur respondenter svarat på påståendena (beroende variabler). Genom att göra en 

regressionsanalys så får man fram värdet Reg som är förklaringsgraden (SCB, uå.b). Detta 

innebär att desto högre värdet Reg är desto mer förklarar den oberoende variabeln den beroende 

variabeln. Förklaringsgraden ses i procent vilket betyder att ett Reg-värde på 0,5 innebär att den 

oberoende variabeln förklarar den beroende variabeln med 50 %. De två värden som vi kommer 

att presentera är således regressionen (förklaringsgraden) och signifikansnivån.  

 

4.8.5 T-test 
I SPSS finns en funktion som kan jämföra medelvärden. Vi har använt denna funktion för att 

jämföra medelvärdena hos olika respondenter (till exempel män och kvinnor, eller respondenter 

inom privat och offentlig sektor). Medelvärdena visar till vilken grad som respondenter håller 

med de olika påståendena eller tar avstånd från dem. Denna funktion visar även 

standardavvikelsen för respondenternas svar. Vi har använt standardavvikelsen för att se om 

respondenterna har svarat likartat inom respektive respondentgrupp. Vi har valt att använda 

medelvärden då det är ett centralmått som är allmänt känt och används för att få en generell bild 

av en population. Detta mått är dock inte alltid representativ för populationen då extremvärden 

lätt påverkar medelvärdet som då kan bli missvisande (Djurfeldt et al. 2013, s. 59-60). På grund 

av detta är det viktigt att ta standardavvikelsen i beaktning vilket menas med spridningen och 

variansen kring medelvärdet. En högre standardavvikelse innebär att de värden som bildar 

medelvärdet har en större spridning och vice versa (Djurfeldt et al. 2013, s. 65).  

 

Efter att ha undersökt medelvärden gjorde vi ett dubbelsidigt t-test vilket innebär att undersöka 

skillnaden i medelvärden mellan två populationer. Detta är en vanlig metod för att testa 

hypoteser då en nollhypotes skulle kunna utformas som ’det finns ingen skillnad mellan 

populationerna’. Om t-testet är signifikant kan dock skillnaden mellan populationens 

medelvärden antas att till 95 % säkerhet inte beror på slumpen, vilket skulle förkasta 

nollhypotesen. Eftersom t-testet är baserat på medelvärden är det även här viktigt att ha 
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spridningen i beaktning då denna till stor del kan styras av extrema värden (Djurfeldt et al. 

2013, s. 231).  

 

T-testet kan exempelvis presenteras som: (M=4,35, SD= 0,987) för svaren från offentlig sektor 

och (M=4,04, SD=0,933) för svaren från privat sektor samt t(144) = 3,880, p<0,05. 

Medelvärdena har benämningen M och standardavvikelsen har benämningen SD för standard 

deviation som det heter på engelska. Därefter följer t(144)=3,880 vilket är det observerade t-

värdet på 3,880 för 144 frihetsgrader. Frihetsgraderna är antalet observationer minus ett (Moore 

et al. 2011).  Vi har valt att göra t-tester trots att vi inte har utformat regelrätta hypoteser. Detta 

då vi vill pröva signifikansnivåer för de medelvärden som vi undersökt, och för att undersöka 

om vi kan finna stöd för de propositioner som vi har utformat.  

 

När det kommer till att förkasta nollhypotesen finns det två termer som kallas för Typ I och 

Typ II fel. Ett Typ I fel innebär att forskaren förkastar nollhypotesen trots att denne är sann, 

detta kan exempelvis ske på grund av att urvalet är för litet. Om urvalet dock är för stort så 

riskeras ett Typ II fel vilket innebär att en nollhypotes inte förkastas fast att denne är falsk och 

alternativhypotesen möjligen är den sanna (Djurfeldt et al. 2013, s. 192). I denna studie så har 

vi inte utformat nollhypoteser utan i stället propositioner, alltså förslag på vad som skulle kunna 

vara sant, som vi testar ungefär på samma sätt som nolhypoteser. Skillnaden är att vi är 

medvetna om storleken på vårt urval och därför anser vi att vi inte kan vara tillräckligt säkra på 

att vårt urval är representativt och därför inte heller vara så pass säkra att vi kan förkasta en 

nollhypotes utan snarare föreslå ett resultat. Enligt Djurfeldt et al. (2013, s. 192) så kan Typ I 

fel ses som att en oskyldig brottsling blir straffad medan ett Typ II fel kan ses som att en skyldig 

brottsling gå ostraffad. Detta beror då på att ett Typ I fel innebär att det finns lite bevis men att 

kraven för bevisen också är för låg och därför blir en oskyldig dömd. Ett Typ II fel innebär då 

att det finns tillräckligt med bevis men kraven för bevisning är för hög och då går en skyldig 

fri. Vi vill alltså förhindra att någon av dessa fel sker och därför väljer vi att inte förkasta eller 

behålla hypoteser då vi anser att vi inte kommer ha tillräcklig grund för detta. 

 

4.8.6 Histogram 
För att grafiskt sammanställa respondenternas svar gjorde vi histogram med påståendena för 

ledarskapsstilarna och ställde detta i relation till bakgrundsvariablerna från del 1 i enkäten. I 

histogrammen kan man se om respondenterna svarat med ett högt eller lågt värde (Djurfeldt et 

al. 2013, s. 54-55), vilket för den här studien innebär att respondenterna tar avstånd från 

påståendena alternativ helt håller med om påståendena.  Vi har jämfört histogrammen baserade 

på bakrundsvariablerna och de olika ledarskapsbeteendena för att se om t.ex. kvinnor och män 

har liknande fördelning eller om de ser ut att skilja sig åt. 

 

4.8.7 Rangordning  
Rangordningsalternativen är indelade i viktigast, näst viktigast och tredje viktigast. Vi räknade 

samman svaren från privat sektor och offentlig sektor för sig för att kunna se om det fanns några 

skillnader i hur respondenterna inom de olika sektorerna har rangordnat de olika 

ledarskapsstilarna. Vi har först räknat samman hur många gånger som respondenterna inom en 

sektor har svarat att de olika ledarskapsstilarna i del 2-5 i enkäten är viktigast, näst viktigast 

och tredje viktigast. Därefter har vi räknat samman det totala antalet gånger de olika 

ledarskapsstilarna valts ut i rangordningsdelarna i enkäten för att kunna se om ett ledarskap 

föredras framför ett annat. En ledarskapsstil som valts fler gånger som viktigast, näst viktigast 

och tredje viktigast föredras mer än en ledarskapsstil som valts färre. 
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5 Resultat och analys 
Resultatet i detta kapitel är baserad på svaren vi fått från enkäterna och som sedan överförts och 

kodats till data i statistikprogrammet SPSS. I detta kapitel har vi sammanställt 

databearbetningen del för del. I avsnitt 5.1 återges könsfördelning och åldersfördelning från 

respondenternas svar från del 1 i enkäten. I avsnitt 5.2–5.5 återges vår insamlade data från del 

2-5 i enkäten. Här sammanställde vi för varje del först medelvärden från respondenterna, 

fördelade på bakgrundsvariablerna. Därefter presenteras figurer för att grafiskt visa 

fördelningen av svaren, följt av en sammanställning av hur respondenterna svarat på 

rangordningsalternativen i enkäten. Sist i avsnitten finns en analys av det presenterade 

resultatet. 

 

Analysmetoderna som vi ansett relevanta för att analysera vår insamlade data är 

regressionsanalys, medelvärden, t-test, histogram samt en sammanställning av 

rangordningsalternativen. Dessa förklarades mer utförligt i kapitel 4. Dessa analysmetoder har 

valts eftersom vi anser att de kan besvara propositionerna och således även frågeställningen. 

Detta eftersom propositionerna är ställda utifrån att en ledarskapsstil föredras framför en annan 

inom de två sektorerna. Därför anser vi att det är lämpligt att utgå från en regressionsanalys för 

att ta reda på förklaringsgraden, d.v.s. om resultatet kan förklaras av en bakrundsvariabel som 

exempelvis juridiskt kön eller sektor. Vidare har vi valt att undersöka medelvärden för att kunna 

se statistiska skillnader mellan populationerna med hjälp av t-test. Slutligen har vi valt att 

tydliggöra med histogram och en sammanfattning av rangordningsalternativen för att se vilka 

ledarskapsstilar som värderats högst. Fokus i detta resultat- och analyskapitel har således varit 

att se om det finns skillnader i hur respondenterna i privat och offentlig sektor svarat, och om 

bakrundsvariabler som exempelvis juridiskt kön kan vara en förklaring till hur respondenterna 

svarat. 

 

5.1 Könsfördelning och åldersfördelning 
För att få reda på om urvalet blev representativt valde vi att jämföra med hur populationen (vård 

och industri) stämde överens med vårt urval. Det första steget var att jämföra urvalen från de 

olika insamlingsavdelningarna, exempelvis hur representativt urvalet från NUS-avdelningen 

var med själva NUS-avdelningen i stort. Detta blev dock inte en möjlighet då vi inte kunde få 

ta del av denna information från våra kontaktpersoner då de inte visste om denna information 

fanns tillgänglig. Nästa steg blev således att jämföra urvalet med de kommuner och landsting 

som urvalet utgått från dock var detta inte heller en möjlighet då denna information inte fanns 

tillgänglig för oss eller våra kontaktpersoner. Den information vi dock kunnat använda oss av 

är för hela populationen d.v.s. vård och omsorg och industri samt privat och offentlig sektor. 

Detta har lett till svårigheter att avgöra hur pass representativt urvalet egentligen är för den 

valda yrkeskategorin vilket medför komplikationer för validiteten (se avsnitt 8.2).  

 

Den generella könsfördelningen för vården är 83 % kvinnor och 17 % män (SCB, 2013, s. 13). 

Se tabell 5.1. Vårt urval av vården hade en könsfördelning med 85 % kvinnor och 15 % män 

vilket vi anser är representativt. Inom industri är den generella könsfördelningen 25 % kvinnor 

och 75 % män (SCB, 2013, s.13). Vårt urval hade en könsfördelning på 30 % kvinnor och 67 

% män vilket vi anser att detta är tillräckligt representativt för vårt urval. 
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Könsfördelning Vård (SCB) Urval 
Industri 
(SCB) 

Urval 

Män 17% 15% 75% 67% 

Kvinnor 83% 85% 25% 30% 

Tabell 5.1. Könsfördelning. 

Åldersfördelningen inom industri har enligt IF Metall (2013, s. 3) flest arbetare mellan 40-49 

år, vilket vårt urval också hade (se tabell 5.2). Näst flest arbetare inom industrin är mellan 50-

59 år medan näst flest arbetare i vårt urval var mellan 18-28 år. Minst antal arbetare finns enligt 

IF Metall (2013, s. 3) i ålderskategorin 18-29 år. I och med detta kan vi konstatera att denna 

variabel inte är representativ för vårt urval. IF Metalls spann på åldersgrupper är inte densamma 

som vi har använt vilket gör att denna jämförelse bara är en grov sådan. Dock anser vi att det 

är så stor skillnad att det inte bör kunna orsakas av de olika spannen. 

 

Ålder (IF Metall) % Ålder (Urval) % Skillnad % 

18-29 7 18-28 27 20 

30-39 21 29-39 18 3 

40-49 35 40-50 30 5 

50-59 29 51-61 22 7 

60- 8 62- 3 5 

Tabell 5.2. Åldersfördelning, industri. 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2015) så är den mest förekommande 

åldersspannet 30-49 år inom vården, se tabell 5.3. För vårt urval gäller i stort sett samma då 29-

50 år är det mest förekommande åldersspannet. Efter detta finns ingen större likhet mellan SKL 

eller vårt urval. SKLs spann i åldersgrupperna är även här inte samma spann som vi använt oss 

av. Detta ledde till att två av våra åldersgrupper (29-39 och 40-50) fick bli en grupp. Precis som 

för vårt urval inom industrin finns stora skillnader mellan vårt urval och populationen, och även 

här tror vi att skillnaderna är för stora för att enbart bero på de olika spannen. Vi kan således 

inte säga att vårt urval är representativt gällande ålder. 

 

Ålder (SKL) % Ålder (Urval) % Skillnad % 

-29 12 18-28 31 19 

30-49 44 29-50 40 4 

50-59 15 51-61 28 13 

60- 15 62- 1 14 

Tabell 5.3. Åldersfördelning, vård. 

Eftersom åldersfördelningen i vårt urval inte är representativ för vår population har vi valt att 

inte gå vidare med den bakgrundsvariabeln i vår databearbetning. Även antal år inom respektive 

sektor var en bakgrundsvariabel som vi valt att inte gå vidare med i vår databearbetning. Detta 

då den genomgående inte kunnat bidra till att besvara frågeställningen. 
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5.2 Kvinnligt och manligt ledarskap 
I detta avsnitt undersöks det empiriska materialet av kvinnligt och manligt ledarskap med hjälp 

av regressionsanalyser, jämförande av medelvärden, t-test, histogram och en sammanställning 

av rangordningsalternativen. Avsnittet avslutas med en analys huruvida de ställda 

propositionerna stämmer. Dessa propositioner är: 

 

 Inom offentlig sektor föredras kvinnligt ledarskap mer än manligt ledarskap 

 Inom privat sektor föredras manligt ledarskap mer än kvinnligt ledarskap 

 

5.2.1 Regressionsanalys 
I tabell 5.4 ser vi regressionsanalysen för kvinnligt ledarskapsbeteende som beroende variabel 

och bakgrundsvariablerna sektor och juridiskt kön som oberoende variabler. Vi gjorde 

analyserna var för sig, men har lagt de oberoende variablerna i samma tabell för att enklare 

kunna jämföra dem. Reg står för regression och Sig står för signifikansnivå. Båda 

bakgrundsvariablerna juridiskt kön och sektor var signifikanta i ett konfidensintervall på 95 %, 

även om förklaringsgraden var låg (6,5 % respektive 2,5 %). 

 

Kvinnligt ledarskapsbeteende Reg Sig 

Juridiskt kön 0,127 0,000 

Sektor 0,051 0,007 

Tabell 5.4. Regressionsanalys för kvinnligt ledarskapsbeteende. 

I tabell 5.5 ser vi regressionsanalysen med manligt ledarskapsbeteende som beroende variabel 

sektor och juridiskt kön och sektor som oberoende variabler. Här var juridiskt kön signifikant 

medan sektor inte var det i ett 95 %-igt konfidensintervall. Juridiskt kön hade en förklaringsgrad 

på 2,0 %.  

 

Manligt ledarskapsbeteende Reg Sig 

Juridiskt kön 0,057 0,005 

Sektor 0,018 0,120 

Tabell 5.5. Regressionsanalys för manligt ledarskapsbeteende. 

5.2.2 T-test 

Respondenterna inom offentlig sektor har värderat det kvinnliga ledarskapet högre (M=4,40, 

SD= 0,737) än vad respondenterna inom privat sektor gjort (M=4,06, SD=0,745). T-testet var 

signifikant, t(139) = 2,747, p<0,05, vilket innebär att med 95 % säkerhet bör detta resultat synas 

i hela populationen om studien skulle genomföras igen. Respondenterna inom offentlig sektor 

har dock något lägre standardavvikelse än respondenterna inom privat sektor. 

Respondenterna inom privat sektor har värderat det manliga ledarskapet högre (M= 3,84, SD= 

0,721) än vad respondenterna inom offentlig sektor har gjort (M=3,66, SD=0,628). 

Respondenterna inom privat sektor har högre standardavvikelse än respondenterna inom 

offentlig sektor, vilket innebär att respondenterna inom privat sektor varit mindre enhetliga i 
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sina svar än respondenterna inom offentlig sektor. T-testet var inte signifikant, t(137), = -1,566, 

p>0,05, vilket innebär att det inte går att anta att liknande resultat kan visas om man genomför 

studien på nytt. Svaren från respondenterna inom både offentlig och privat sektor gav ett 

medelvärde som var högre för det kvinnliga ledarskapet än för det manliga.  

För att undersöka detta närmare har vi valt att se hur kvinnor och män har svarat inom 

sektorerna. 

De kvinnliga respondenterna har värderat det kvinnliga ledarskapet högre (M= 4,46, SD=0,631) 

än vad de manliga respondenterna har gjort (M=3,91, SD=0,804), Kvinnliga respondenter har 

varit mer enhetliga i sina svar än de manliga, i och med deras lägre standardavvikelse. Detta t-

test var signifikant i ett 95 %-igt konfidensintervall, t(137) = -4,456, p<0,05. 

De manliga respondenterna har värderat det manliga ledarskapet högre (M=3,95, SD=0,719) 

än vad de kvinnliga respondenterna har gjort (M=3,62, SD=0,614). Manliga respondenter hade 

högre standardavvikelse i sina svar än kvinnliga respondenter, vilket innebär att de var mindre 

enhetliga i sina svar än de kvinnliga respondenterna. Även detta t-test var signifikant i ett 95 

%-igt konfidensintervall, t(135) = 2,862, p<0,05. 

Svaren från de kvinnliga respondenterna har gett ett högre medelvärde för det kvinnliga 

ledarskapet än det manliga ledarskapet. Svaren från de manliga respondenterna har gett ett 

högre medelvärde för det manliga ledarskapet.  

 

5.2.3 Histogram 
I figur 5.1 kan vi se att respondenter inom offentlig sektor till större del håller med påståendena 

om kvinnligt ledarskap än respondenter inom privat sektor. Dock har respondenterna i båda 

sektorerna till stor del svarat att de håller med påståendena, alternativt delvis håller med 

påståendena. Vad gäller det manliga ledarskapet har både offentlig och privat sektor svarat 

relativt likartat med en högerfördelning av svaren. Vi kan ses att respondenterna inom offentlig 

sektor har en tydligare högerfördelning för påståenden om kvinnligt ledarskap än för påståenden 

om manligt ledarskap vilket innebär att de till större del håller med påståendena om kvinnligt 

ledarskap. Även respondenterna inom privat sektor har till större del svarat att de håller med 

påståenden om kvinnligt ledarskap än manligt ledarskap.  

 

  
 

Figur 5.1. Fördelning av respondenternas svar i enkätens del 2, fördelat på sektor. 
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I figur 5.2. kan vi se att svaren från de kvinnliga respondenterna har en tydlig högerfördelning 

för det kvinnliga ledarskapet, vilket innebär att de till stor del instämmer med påståendena. 

Svaren från de manliga respondenterna har en större spridning i spannet mellan 2-5. För det 

manliga ledarskapet finns flest svar från de kvinnliga respondenterna i spannet mellan 3-4 

medan svaren från de manliga respondenterna även här har en större spridning. Vi kan se att 

kvinnor föredragit det kvinnliga ledarskapet framför det manliga, medan män har föredragit det 

manliga ledarskapet.  

  

Figur 5.2. Fördelning av respondenternas svar i enkätens del 2, fördelat på kön. 

5.2.4 Rangordning 
I tabell 5.6 har vi sammanställt hur respondenterna har svarat på rangordningsalternativen i del 

2 i enkäten. Vi kan här se att respondenterna från offentlig sektor har i högre grad föredragit ett 

kvinnligt ledarskap framför ett manligt ledarskap. Totalt fick manliga ledarskapsbeteende 73 

svar och kvinnliga ledarskapsbeteende fick 140 svar. 

 

Respondenterna från privat sektor har valt också valt kvinnligt ledarskap som viktigast. Totalt 

valdes kvinnliga ledarskapsbeteende 113 gånger bland de tre viktigaste påståendena medan 

manliga ledarskapsbeteende valdes 101 gånger. För respondenterna inom privat sektorn finns 

inga större skillnader i om de föredrar ett kvinnligt eller manligt ledarskap om man ser hur de 

svarat på rangordningsalternativen ’viktigast’ och ’tredje viktigast’.  För alternativet ’näst 

viktigast’ finns dock en antydan att föredra ett kvinnligt ledarskap. Inom offentlig sektor har 

respondenterna genomgående valt ett kvinnligt ledarskap som viktigast, näst viktigast samt 

tredje viktigast. För både ’viktigast’ och ’tredje viktigast’ är svarsalternativen för kvinnligt 

ledarskap mer än dubbelt så många som för manligt ledarskap. 

 

 

Offentlig sektor   Privat sektor   

Viktigast (Antal svar) Viktigast (Antal svar) 

Kvinnligt ledarskap 51 Kvinnligt ledarskap 34 

Manligt ledarskap 20 Manligt ledarskap 38 

Näst viktigast   Näst viktigast   

Kvinnligt ledarskap 40 Kvinnligt ledarskap 43 
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Manligt ledarskap 31 Manligt ledarskap 28 

Tredje viktigast   Tredje viktigast   

Kvinnligt ledarskap 49 Kvinnligt ledarskap 36 

Manligt ledarskap 22 Manligt ledarskap 35 

Totalt   Totalt   

Kvinnligt ledarskap 140 Kvinnligt ledarskap 113 

Manligt ledarskap 73 Manligt ledarskap 101 

Tabell 5.6. Sammanställning av respondenternas svar för rangordningsalternativen i del 2 i 
enkäten, fördelat på sektor. Se bilaga 3 för fördjupning. 

5.2.5 Analys 
Det har generellt sett varit en norm att en chef också är en man (Billing & Alvesson, 2000, s. 

145; Dahlbom-Hall, 2010, s. 9; SCB, 2014a, s. 2) och att mannen varit mallen för vad en chef 

är (Pettersson, 2001, s. 699). Det är således intressant att våra respondenter generellt har 

värderat det kvinnligt ledarskapsbeteende högre än det manliga ledarskapsbeteendet.  

 

Kvinnor i vårt urval värderar kvinnliga ledarskapsbeteenden högre än vad de värderar manliga. 

Män däremot värderar det manliga ledarskapet mer än det kvinnliga. Detta går i linje med Chen 

och Hous (2015) studie som menar att följare vill ha en ledare som är lik dem själva.  

 

Gällande sektorerna så har respondenter i både offentlig och privat sektor svarat att de föredrar 

ett kvinnligt ledarskap. Detta om man ser till medelvärde och rangordningsalternativen. I figur 

5.1 har respondenterna i offentlig sektor svarat att de håller med påståenden om kvinnligt 

ledarskap mer än påståenden om manligt ledarskap vilket gör att respondenterna i offentlig 

sektor genomgående har valt ett kvinnligt ledarskap framför ett manligt ledarskap. Vi finner 

utifrån detta stöd för propositionen “Inom offentlig sektor föredras kvinnligt ledarskap mer än 

manligt ledarskap” men vi finner inget stöd för propositionen “Inom privat sektor föredras 

manligt ledarskap mer än kvinnligt ledarskap”. Vi kan däremot se att privat sektor föredrar ett 

kvinnligt ledarskap framför ett manligt.  

 

I figur 5.1 kan vi se att offentlig sektor har värderat kvinnliga ledarskapsbeteenden högt. Inom 

offentlig sektor är majoriteten också kvinnor vilka också har värderat kvinnligt 

ledarskapsbeteende högt. Enligt Eagly och Johannesen-Schmidt (2001, s. 783) så har kvinnor 

generellt ett stort socialt intresse (Adams & Funk, 2012, s. 226-227) vilket även offentlig sektor 

har (Hillvesson, 2015). Som diskuterat ovan har kvinnor svarat i enlighet med Chen och Hous 

(2015) studie som visade att människor föredrar en ledare som är lik en själv. Därför är det inte 

heller konstigt att offentlig sektor har svarat att de föredrar ett kvinnligt ledarskap mer än ett 

manligt ledarskap då sektorn i sig är kvinnodominerad. Det som blir intressant är att män också 

har svarat att de föredrar ett kvinnligt ledarskap framför ett manligt ledarskap. Då både män 

och kvinnor generellt svarat att de föredrar ett kvinnligt ledarskap blir det även rimligt att privat 

sektor svarat att de föredrar ett kvinnligt ledarskap. Vidare fann vi att bakgrundsvariabeln 

juridiskt kön har en större förklaringsgrad än sektor för både kvinnligt och manligt 

ledarskapsbeteende. 

 

Trots att män innehar majoriteten av chefspositionerna i Sverige (SCB, 2014a, s. 2), och att 

män generellt sett varit normen för vad en chef är (Billing & Alvesson, 2000, s. 145; Dahlbom-

Hall, 2010, s. 9; SCB, 2014a, s. 2), så är det intressant att majoriteten av våra respondenter 
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generellt sett svarat att de föredrar ett kvinnligt ledarskap framför ett manligt ledarskap. 

Speciellt sett utifrån Dahlbom-Halls (2010, s. 9) hävdan att det ofta uppstår ett dilemma när 

kvinnor är chefer eftersom kvinnor förväntas vara kvinnor men samtidigt leda som om de vore 

män. Dessutom finns studier på rekryteringsprocesser av chefer (Kumra & Vinnicombe, 2008) 

som hävdar att manliga egenskaper var mer efterfrågade och därför var kvinnor tvungna att visa 

ett manligt beteende. Vårt resultat visar det motsatta, att det är kvinnliga ledarskapsbeteenden 

som föredras av respondenterna. Vi finner det intressant att kvinnor behöver bete sig manligt 

för att bryta igenom glastaket för att nå chefspositioner, då det är kvinnliga ledarskapsbeteenden 

som föredras av våra respondenter.  

 

5.3 Transformellt och transaktionellt ledarskap 
I detta avsnitt undersöks det empiriska materialet av transformellt och transaktionellt ledarskap 

med hjälp av regressionsanalyser, jämförande av medelvärden, t-test, histogram och en 

rangordning. Avsnittet avslutas med en analys huruvida de ställda propositionerna stämmer 

eller inte. Dessa propositioner är: 

 

 Inom offentlig sektor föredras ett transformellt ledarskap mer än ett transaktionellt 

ledarskap 

 Inom privat sektor föredras ett transaktionellt ledarskap mer än ett transformellt 

ledarskap 

 

5.3.1 Regressionsanalys 
I regressionsanalysen med transformellt ledarskap som beroende variabel var båda 

bakgrundsvariablerna juridiskt kön och sektor signifikanta i ett konfidensintervall på 95 %. 

Både juridiskt kön och sektor är alltså enligt vår insamlade data orsaker till varför 

respondenterna svarat som de gjort på påståendena från del 3 i enkäten om transformellt 

ledarskap. Vi kan dock se från tabell 5.7 att förklaringsgraden för juridiskt kön och sektor var 

låg då den var på 0,9 % respektive 2,0 %. 

 

Transformellt ledarskap Reg Sig 

Juridiskt kön 0,023 0,076 

Sektor 0,027 0,053 

Tabell 5.7. Regressionsanalys för transformellt ledarskap.  

I regressionsanalysen för transaktionellt ledarskap som beroende variabel var ingen av 

bakgrundsvariablerna signifikanta i ett 95 %-igt konfidensintervall. Se tabell 5.8. Varken 

juridiskt kön eller sektor har utifrån våra resultat någon påverkan på hur respondenterna svarat 

på påståendena från del 3 i enkäten om transaktionellt ledarskap. 

 

Transaktionellt ledarskap Reg Sig 

Juridiskt kön 0,011 0,226 

Sektor 0,003 0,519 

Tabell 5.8. Regressionsanalys för transaktionellt ledarskap. 
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5.3.2 T-test 

Respondenterna inom offentlig sektor har värderat det transformella ledarskapet högre 

(M=3,99, SD=0,643) än vad respondenterna inom privat sektor har gjort (M=3,78, SD=0,601). 

Respondenterna inom offentlig sektor har lägre standardavvikelse än respondenterna inom 

privat sektor, och har således varit mer enhetliga i sina svar. Detta t-test är inte signifikant i ett 

konfidensintervall på 95 %, t(137)=1,955, p>0,05. 

Respondenterna inom offentlig sektor har även värderat det transaktionella ledarskapet högre 

(M=3,91, SD=0,686) än vad respondenterna inom privat sektor har gjort (M=3,83, SD=0,608). 

Standardavvikelsen för respondenterna inom offentlig var något högre än för respondenterna 

inom privat sektor. P-värdet var större än 0,05, vilket innebär att t-testet inte är signifikant i ett 

konfidensintervall på 95 %, t(133) = 0,647, p>0,05. 

Svaren från respondenterna inom offentlig sektor har gett ett högre medelvärde för det 

transformella ledarskapet än det transaktionella ledarskapet. Svaren från respondenterna inom 

privat sektor har gett ett högre medelvärde för det transaktionella ledarskapet än det 

transformella ledarskapet.   

Vi har undersökt detta vidare genom att jämföra skillnader mellan hur män och kvinnor har 

svarat på påståenden om transformellt och transaktionellt ledarskap. 

De kvinnliga respondenterna har värderat det transformella ledarskapet högre (M=3,97, 

SD=0,607) än vad de manliga respondenterna har gjort (M=3,78, SD=0,649). De kvinnliga 

respondenterna hade en lägre standardavvikelse än de manliga respondenterna vilket innebär 

att de varit mer enhetliga i sina svar jämfört med de manliga respondenterna. Detta t-test var 

inte signifikant i ett 95 %-igt konfidensintervall i och med att p-värdet var högre än 0,05, 

t(135)=-1,788, p>0,05. 

De kvinnliga respondenterna har även värderat det transaktionella ledarskapet högre (M=3,94, 

SD=0,653) än vad de manliga respondenterna har gjort (M=3,80, SD=0,640). De kvinnliga 

respondenterna har en högre standardavvikelse än de manliga respondenterna, vilket innebär 

att de varit mindre enhetliga i sina svar. P-värdet var större än 0,05 vilket innebär att t-testet 

inte var signifikant i ett konfidensintervall på 95 %, t(131)=-1,217, p>0,05. 

Medelvärdet för de kvinnliga respondenternas svar var högre för det transformella ledarskapet 

än det transaktionella ledarskapet. Medelvärdet för de manliga respondenternas svar var högre 

för det transaktionella ledarskapet än det transformella ledarskapet.   

5.3.3 Histogram 

I figur 5.3 ser vi hur respondenter i sektorerna svarat kring transformellt och transaktionellt 

ledarskap. Båda histogrammen visar en högerfördelning vilket innebär att respondenterna till 

större del håller med påståendena än tar avstånd från dem. För transformellt ledarskap har 

respondenterna i offentlig sektor instämt med påståendena i större utsträckning än 

respondenterna inom privat sektor. Detsamma gäller för de transaktionella påståendena.  
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Figur 5.3. Fördelning av respondenternas svar i enkätens del 3, fördelat på sektor. 

Vi kan från figur 5.4 se att både män och kvinnors svar är högerfördelade för påståendena om 

transformellt och transaktionellt ledarskap. Detta innebär att de till större del har instämt med 

påståenden än att de tagit avstånd från påståendena. 

 

  
Figur 5.4. Fördelning av respondenternas svar i enkätens del 3, fördelat på juridiskt kön. 

 

5.3.4 Rangordning 
Respondenterna från offentlig sektor har värderat det transaktionella ledarskapet högre än det 

transformella ledarskapet. Se tabell 5.9. Totalt fick transaktionellt ledarskap 112 svar och 

transformellt fick totalt 105 svar. Den privata sektorns respondenter har även dem valt Det 

transaktionella ledarskapsbeteendet som viktigast. Totalt hade transaktionellt 

ledarskapsbeteende valts 119 gånger medan transformellt ledarskap hade valts 89 gånger. 

 

Offentlig sektor   Privat sektor   

Viktigast (Antal svar) Viktigast (Antal svar) 

Transformellt ledarskap 37 Transformellt ledarskap 23 

Transaktionellt ledarskap 34 Transaktionellt ledarskap 48 
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Näst viktigast   Näst viktigast   

Transformellt ledarskap 34 Transformellt ledarskap 35 

Transaktionellt ledarskap 42 Transaktionellt ledarskap 33 

Tredje viktigast   Tredje viktigast   

Transformellt ledarskap 34 Transformellt ledarskap 31 

Transaktionellt ledarskap 36 Transaktionellt ledarskap 38 

Totalt   Totalt   

Transformellt ledarskap 105 Transformellt ledarskap 89 

Transaktionellt ledarskap 112 Transaktionellt ledarskap 119 

Tabell 5.9. Sammanställning av respondenternas svar för rangordningsalternativen i del 3 i 
enkäten, fördelat på sektor. Se bilaga 3 för fördjupning. 

5.3.5 Analys 
Transformellt ledarskap anses vara relaterat till kvinnliga egenskaper (Gustafsson & Sedell, 

2015, s. 242) och används i offentlig sektor (Andersen, 2010; Lowe et al. 1996, s. 405).  Vi kan 

från vårt resultat se att i offentlig sektor föredras det transformella ledarskapet mer än det 

transaktionella vilket innebär att det ledarskap som föredras mest också är det ledarskap som 

utövas. Då transformellt ledarskap används i större utsträckning av kvinnor än män (Eagly et 

al. 2003, s. 586) så är det även logiskt att det är denna ledarskapsstil som utövas då det också 

finns fler kvinnor som är chefer inom offentlig sektor (Bernhardtz, 2012).  

I avsnitt 5.3.4 kan vi se att respondenter inom offentlig sektor valt transaktionellt ledarskap som 

viktigt fler gånger än transformellt vilket skulle tala emot propositionen: “Inom offentlig sektor 

föredras ett transformellt ledarskap mer än ett transaktionellt ledarskap”. Dock är skillnaden 

marginell då transaktionellt ledarskap blivit valt 112 gånger medan transformellt ledarskap 

blivit valt 105 gånger. Då medelvärdena för offentlig sektor och transformellt ledarskap och 

figur 5.3 visar att ett transformellt ledarskap föredras i offentlig sektor anser vi att vi har stöd 

för propositionen “Inom offentlig sektor föredras ett transformellt ledarskap mer än ett 

transaktionellt ledarskap“. 

Respondenterna i privat sektor har ett högre medelvärde för transaktionellt ledarskap än 

transformellt ledarskap. De har även i rangordningsalternativen svarat att de anser att 

transaktionellt ledarskap är viktigare än transformellt ledarskap. Från figur 5.3 kan vi också se 

att respondenter svarat att de håller med påståenden om transaktionellt ledarskap mer än 

påståenden om transformellt ledarskap. Sektor som bakgrundsvariabel var dock inte signifikant 

för transaktionellt ledarskap och sektor. Men då vi från rangordningsalternativen och figur 5.3 

kan se att respondenter i privat sektor föredrar ett transaktionellt ledarskap anser vi att 

propositionen “Inom privat sektor föredras ett transaktionellt ledarskap mer än ett 

transformellt ledarskap“ stärks. Detta resultat anser vi även är rimligt då den privata sektorn är 

styrd av transaktioner (Holmberg, 2003, s. 13).  

Vi kan utifrån vårt resultat se att män och kvinnor svarat olika på påståenden om transformellt 

och transaktionellt ledarskap, vilket skulle stödja att transformellt och transaktionellt ledarskap 

är varandras motpoler (Eagly et al. 2003, s. 570; Lowe et al. 1996, s. 386), förutsatt att män och 

kvinnor också är varandras motpoler och således har olika preferenser.  
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Lowe et al. (1996) testade också hypotesen att transformellt ledarskap skulle vara mer 

förekommande inom privat sektor men kunde inte finna stöd för detta. Vi kan i vår studie inte 

säga något om vilket ledarskap som förekommer mest i privat sektor, men vi kan se att 

transaktionellt ledarskap föredras framför transformellt ledarskap av respondenterna i privat 

sektor. Om det ledarskap som föredras i en sektor även är det ledarskap som används mest inom 

en sektor skulle det kunna innebära att transaktionellt även används mest inom privat sektor.  

5.4 Demokratiskt och autokratiskt ledarskap 
I detta avsnitt undersöks det empiriska materialet av demokratiskt och autokratiskt ledarskap 

med hjälp av regressionsanalyser, jämförande av medelvärden, t-test, histogram och en 

rangordning. Avsnittet avslutas med en analys om huruvida de ställda propositionerna stämmer 

eller inte. Dessa propositioner är: 

 

 Inom offentlig sektor föredras demokratiskt ledarskap mer än autokratiskt ledarskap 

 Inom privat sektor föredras autokratiskt ledarskap mer än demokratiskt ledarskap 

 

5.4.1 Regressionsanalys 
I regressionsanalysen med demokratiskt ledarskap som beroende variabel var sektor som 

oberoende variabel signifikant medan juridiskt kön inte var det. Se tabell 5.10. Sektor kan alltså 

vara en orsak till varför respondenterna för vår studie svarat som de gjort på påståenden om 

demokratiskt ledarskap. Förklaringsgraden var dock låg då den var på 2,1 %. Eftersom 

regressionsanalysen visade att juridiskt kön inte är signifikant för demokratiskt ledarskap som 

beroende variabel är juridiskt kön är enligt vårt resultat inte någon bidragande faktor till varför 

respondenterna svarat som de gjort på påståenden om demokratiskt ledarskap. 

 

Demokratiskt ledarskap Reg Sig 

Juridiskt kön 0,001 0,669 

Sektor 0,041 0,017 

Tabell 5.10. Regressionsanalys för demokratiskt ledarskap. 

I regressionsanalysen för autokratiskt ledarskap var ingen av bakgrundsvariablerna signifikanta 

i ett 95 %-igt konfidensintervall. Se tabell 5.11. Varken juridiskt kön eller sektor är således 

någon bidragande orsak till varför respondenterna i vår studie svarat som de gjort på 

påståendena om autokratiskt ledarskap.  

 

Autokratiskt ledarskap Reg Sig 

Juridiskt kön 0,000 0,901 

Sektor 0,011 0,222 

Tabell 5.11. Regressionsanalys för autokratiskt ledarskap. 

5.4.2 T-test 

Respondenterna inom offentlig sektor har värderat det demokratiska ledarskapet högre 

(M=3,62, SD=0,723) än vad respondenterna inom privat sektor har gjort (M=3,31, SD=0,805). 

Respondenterna inom privat sektor hade en högre standardavvikelse än respondenterna inom 
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offentlig sektor vilket innebär att de varit mindre enhetliga i sina svar jämfört med 

respondenterna inom offentlig sektor. P-värdet för det här t-testet är signifikant i ett 

konfidensintervall på 95 % i och med att p-värdet är lägre än 0,05, t(139)=2,424, p<0,05. 

Respondenterna inom privat sektor har värderat det autokratiska ledarskapet högre (M=2,84, 

SD=0,870) än vad respondenterna inom offentlig sektor har gjort (M=2,66, SD= 0,903). 

Respondenterna inom privat sektor har en lägre standardavvikelse än respondenterna inom 

offentlig sektor. Detta innebär att respondenterna inom privat sektor varit mer enhetliga i sina 

svar än respondenterna inom offentlig sektor. P-värdet var större än 0,05 vilket i ett 

konfidensintervall på 95 % innebär att t-testet inte var signifikant, t(135)=-1,228, p>0,05. 

Svaren från respondenterna inom både offentlig och privat sektor har gett ett högre medelvärde 

för det demokratiska ledarskapet än det autokratiska ledarskapet.  

Kvinnliga respondenter har värderat det demokratiska ledarskapet högre (M=3,50, SD=0,721) 

än vad manliga respondenter har gjort (M=3,44, SD=0,846). Standardavvikelsen för de 

kvinnliga respondenternas svar var lägre än de manliga respondenternas svar. De kvinnliga 

respondenterna var således mer enhetliga i sina svar än de manliga respondenterna. P-värdet 

för det här t-testet var större än 0,05 vilket innebär att testet inte var signifikant, t(137)= -0,428, 

p>0,05. 

Manliga respondenter har värderat det autokratiska ledarskapet högre (M=2,77, SD=0,903) än 

vad de kvinnliga respondenterna har gjort (M=2,75, SD=0,889). Standardavvikelsen för de 

kvinnliga respondenternas svar är lägre än de manliga respondenternas svar. De manliga 

respondenterna är således mindre enhetliga i sina svar än de kvinnliga respondenterna. Detta t-

test var inte signifikant i och med att p-värdet var större än 0,05 och vi på förhand valt ett 

konfidensintervall på 95 %, t(133) = 0,125, p>0,05. 

Svaren från både de kvinnliga och de manliga respondenterna har gett ett högre medelvärde för 

det demokratiska ledarskapet än det autokratiska ledarskapet.  

5.4.3 Histogram 
Figur 5.5 visar att båda sektorerna föredrar det demokratiska ledarskapet framför det 

autokratiska ledarskapet. Detta då det finns flest svar i spannet mellan 3-4 för demokratiskt 

ledarskap och för autokratiskt ledarskap finns flest svar i spannet mellan 1-3. Störst spridning 

finns dock för svaren från privat sektor gällande det demokratiska ledarskapet. 

 

  
Figur 5.5. Fördelning av respondenternas svar i enkätens del 4, fördelat på sektor. 
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Figur 5.6 visar att både män och kvinnor värderar demokratiskt ledarskap högre än autokratiskt 

ledarskap. Svaren från kvinnor gällande demokratiskt ledarskap visar att en majoritet av svaren 

finns i spannet 3-4 medan mäns svar varit mer utspridda mellan svarsalternativen 2-5. Män har 

således varit mindre enhetliga i sina svar på påståenden om demokratiskt ledarskap än vad 

kvinnor har varit vilket även t-testet visade, se avsnitt 5.4.2. Gällande autokratiskt ledarskap så 

har kvinnor tagit större avstånd från påståendena än vad män har gjort. Detta visar sig genom 

att flest svar från kvinnor finns i spannet mellan 2-3 medan flest svar från män finns mellan 3-

4. Vi kan från detta resultat se att både män och kvinnor till större del har instämt med 

påståenden om demokratiskt ledarskap än med påståenden om autokratiskt ledarskap.  

 

  
Figur 5.6. Fördelning av respondenternas svar i enkätens del 4, fördelat på kön. 

 

5.4.4 Rangordning 
Respondenterna från offentlig sektor har rangordnat demokratiskt ledarskap som viktigare än 

autokratiskt ledarskap. Totalt valdes demokratiskt ledarskapsbeteende ut 158 gånger medan 

autokratiskt ledarskap valdes ut 53 gånger. Se tabell 5.12.  

 

Respondenterna från privat sektor ansåg även dem att det demokratiska ledarskapet var 

viktigare än det autokratiska. Totalt valdes demokratiska ledarskapsbeteenden ut 117 gånger 

medan autokratiska valdes ut 83 gånger. Det går dock att se en större skillnad i avståndstagandet 

från demokratisk sektor till det autokratiska ledarskapet.  

 

Offentlig sektor   Privat sektor   

Viktigast (Antal svar) Viktigast (Antal svar) 

Demokratiskt ledarskap 56 Demokratiskt ledarskap 53 

Autokratiskt ledarskap 16 Autokratiskt ledarskap 15 

Näst viktigast   Näst viktigast   

Demokratiskt ledarskap 51 Demokratiskt ledarskap 37 

Autokratiskt ledarskap 18 Autokratiskt ledarskap 30 

Tredje viktigast   Tredje viktigast   

Demokratiskt ledarskap 51 Demokratiskt ledarskap 27 
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Autokratiskt ledarskap 20 Autokratiskt ledarskap 38 

Totalt   Totalt   

Demokratiskt ledarskap 158 Demokratiskt ledarskap 117 

Autokratiskt ledarskap 53 Autokratiskt ledarskap 83 

Tabell 5.12. Sammanställning av respondenternas svar för rangordningsalternativen i del 4 i 
enkäten, fördelat på sektor. Se bilaga 3 för fördjupning. 

5.4.5 Analys 
Inom offentlig sektor har respondenterna svarat med ett högre medelvärde för demokratiskt 

ledarskap än autokratiskt ledarskap. De har även svarat att demokratiskt ledarskap är mer viktigt 

än autokratiskt ledarskap i rangordningsalternativen. Även i figur 5.5 kan vi se att 

respondenterna i den offentliga sektorn svarat att de håller med påståenden om demokratiskt 

ledarskap än påståenden om autokratiskt ledarskap. Vi anser därför att vi kan hävda att 

propositionen “Inom offentlig sektor föredras demokratiskt ledarskap mer än autokratiskt 

ledarskap” stämmer.  

 

Även inom privat sektor hade respondenterna svarat med ett högre medelvärde för demokratiskt 

ledarskap än för autokratiskt ledarskap. T-testet visade dock att sektor som bakgrundsvariabel 

inte var signifikant för autokratiskt ledarskap, vilket innebär att vi inte kan vara säkra på att 

skillnaderna i medelvärden inte beror på slumpen. Respondenterna inom privat sektor svarade 

även att demokratiskt ledarskap är viktigare än autokratiskt ledarskap. I figur 5.5 kan vi också 

se att respondenterna i privat sektor har svarat att de håller med påståenden om demokratiskt 

ledarskap i högre utsträckning än påståenden om autokratiskt ledarskap. Vi anser därför att 

propositionen “Inom privat sektor föredras autokratiskt ledarskap mer än demokratiskt 

ledarskap” inte kan stärkas utifrån resultatet.  

 

Den privata sektorn hade ett högre medelvärde än offentlig sektor för autokratiskt ledarskap 

medan offentlig sektor hade ett högre medelvärde än privat sektor för demokratiskt ledarskap. 

Detta innebär alltså att privat sektor föredrar ett autokratiskt ledarskap mer än offentlig sektor 

och att offentlig sektor föredrar demokratiskt ledarskap mer än privat sektor. Vi kan dock även 

se att respondenterna inom båda sektorerna har föredragit demokratiskt ledarskap framför 

autokratiskt ledarskap.  

 

Tidigare studier av Luthar (1996, s. 340) har visat att både män och kvinnor tenderar att föredra 

en mer demokratiskt ledarskapsstil hos sina chefer, vilket vi också sett i denna studie då våra 

respondenter har svarat med ett högre medelvärde för demokratiskt ledarskap än autokratiskt 

ledarskap. Viktigt är dock att påminnas om t-testet som inte var signifikant för autokratiskt 

ledarskap. Detta gör att vi inte helt kan stärka Luthars (1996) teori, även om vi kan se liknande 

tendenser i vår studie. 

 

Vi har kunnat se att både privat och offentlig sektor har valt demokratiskt ledarskap i större 

utsträckning än autokratiskt ledarskap för rangordningsalternativen. Vi har även observerat att 

antalet respondenter som svarat att de föredrar ett demokratiskt ledarskap är fler inom offentlig 

sektor än inom privat sektor, och att respondenter inom offentlig sektor och har valt autokratiskt 

ledarskap färre gånger än respondenter inom privat sektor. Precis som Schoel et al.’s (2011, s. 

524-525) studie så kan vi se att det demokratiska ledarskapet var mer efterfrågat även från våra 

respondenter. Kvinnor har en mer demokratisk ledarskapsstil medan män har en mer autokratisk 
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ledarskapsstil (Eagly et al. 2003, s. 570; Taleb, 2010, s. 296-297). Trots detta är en demokratisk 

ledarskapsstil mer efterfrågat i både privat och offentlig sektor.  

 

5.5 Relationsorienterat och uppgiftsorienterat ledarskap 
I detta avsnitt undersöks det empiriska materialet av relationsorienterat och uppgiftsorienterat 

ledarskap med hjälp av regressionsanalyser, jämförande av medelvärden, t-test, histogram och 

en rangordning. Avsnittet avslutas med en analys huruvida de ställda propositionerna stämmer. 

Dessa propositioner är: 

 

 Inom offentlig sektor föredras relationsorienterat ledarskap mer än uppgiftsorienterat 

ledarskap 

 Inom privat sektor föredras relationsorienterat ledarskap mer än uppgiftsorienterat 

ledarskap 

 

5.5.1 Regressionsanalys 
I regressionsanalysen för relationsorienterat ledarskap som beroende variabel var båda 

bakgrundsvariablerna signifikanta i ett konfidensintervall på 95 %. Se tabell 5.13. Både 

juridiskt kön och sektor har alltså en effekt på varför respondenterna i vår studie svarat som de 

gjort på påståendena om relationsorienterat ledarskap. Juridiskt kön har en något högre 

förklaringsgrad som var på 13,5 % medan sektor hade 10 %.  

 

Relationsorienterat ledarskap Reg Sig 

Juridiskt kön 0,135 0,000 

Sektor 0,100 0,000 

Tabell 5.13. Regressionsanalys för relationsorienterat ledarskap.  

 

Regressionsanalysen för uppgiftsorienterat ledarskap som beroende variabel visade att sektor 

var signifikant medan juridiskt kön inte var det i ett 95 %-igt konfidensintervall. Juridiskt kön 

har således ingen påverkan på hur respondenterna i vår studie svarat på påståenden om 

uppgiftsorienterat ledarskap. Sektor däremot har enligt vår data haft en viss inverkan på 

respondenternas svar på påståendena om uppgiftsorienterat ledarskap, även om 

förklaringsgraden var låg. Se tabell 5.14. 

 

Uppgiftsorienterat ledarskap Reg Sig 

Juridiskt kön 0,022 0,086 

Sektor 0,045 0,012 

Tabell 5.14. Regressionsanalys för uppgiftsorienterat ledarskap. 

5.5.2 T-test 

Respondenterna inom offentlig sektor har värderat det relationsorienterade ledarskapet högre 

(M=4,32, SD=0,722) än vad privat sektor har gjort (M=3,81, SD=0,796). Standardavvikelsen 

var lägre från svaren från offentlig sektor jämfört med privat sektor. Respondenterna inom 

offentlig sektor har således varit mer enhetliga i sina svar jämfört med respondenterna inom 
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privat sektor. P-värdet var lägre än 0,05 vilket innebär att t-testet var signifikant i ett 

konfidensintervall på 95 %, t(134)=3,864, p<0,05. 

Respondenterna inom offentlig sektor har även värderat det uppgiftsorienterade ledarskapet 

högre (M=4,09, SD= 0,543) än vad respondenterna inom privat sektor har gjort (M=3,84, 

SD=0,607). Svaren från offentlig sektor har gett lägre standardavvikelse jämfört med svaren 

från privat sektor. Offentlig sektor har således varit mer enhetliga i sina svar jämfört med privat 

sektor. T-testet var signifikant i och med att p-värdet var lägre än 0,05 i det konfidensintervall 

vi valt på 95 %, t(136)=2,546, p<0,05. 

Vi kan alltså se från vårt resultat att svaren respondenterna inom offentlig sektor har gett ett 

högre medelvärde för relationsorienterat ledarskap än uppgiftsorienterat ledarskap. Svaren från 

respondenterna inom privat sektor har gett marginellt högre medelvärde för uppgiftsorienterat 

ledarskap än relationsorienterat ledarskap.  

För att undersöka detta närmare har vi gjort t-tester för att se hur svaren från manliga och 

kvinnliga respondenter skiljer sig åt.  

Kvinnliga respondenter har värderat det relationsorienterade ledarskapet högre (M=4,33, 

SD=0,675) än vad manliga respondenter har gjort (M=3,74, SD=0,821). Standardavvikelsen 

för kvinnliga respondenters svar var lägre än för de manliga respondenternas svar. De kvinnliga 

respondenterna har således varit mer enhetliga i sina svar än vad manliga respondenter har varit. 

T-testet var signifikant i och med ett p-värde som är mindre än 0,05, t (132)=-4,547, p<0,05.  

Kvinnliga respondenter har värderat det uppgiftsorienterade ledarskapet högre (M=4,05, 

SD=0,554) än vad manliga respondenter har gjort (M=3,87, SD=0,600). Standardavvikelsen 

för svaren från kvinnliga respondenter var lägre än från manliga respondenter. Kvinnliga 

respondenter har således varit mer enhetliga i sina svar än vad manliga respondenter varit. T-

testet var inte signifikant då p-värdet var större än 0,05 i det konfidensintervall vi valt på 95 %, 

t(134)= -1,727, p>0,05. 

Kvinnliga respondenters svar har gett ett högre medelvärde för relationsorienterat ledarskap än 

för uppgiftsorienterat ledarskap. Manliga respondenters svar har gett ett högre medelvärde för 

uppgiftsorienterat ledarskap än relationsorienterat ledarskap.  

5.5.3 Histogram 
Respondenterna från den offentliga sektorn har värderat relationsorienterat ledarskap högre än 

vad privat sektor har värderat relationsorienterat ledarskap. Detta syns tydligt då svaren från 

offentlig sektor har flest svar i spannet mellan 4-5 medan svaren från privat sektor är jämnt 

fördelad i spannet mellan 2-5. För påståenden om uppgiftsorienterat ledarskap har båda 

sektorerna flest svar kring 4, även om svaren från privat sektor har en jämnare fördelning. 

Offentlig sektor har värderat det relationsorienterade ledarskapet högre än det 

uppgiftsorienterade, medan privat sektor har värderat det uppgiftsorienterade ledarskapet högre. 

Se figur 5.7.  
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Figur 5.7. Fördelning av respondenternas svar i enkätens del 5, fördelat på sektor. 

Figur 5.8 visar att kvinnor har värderat det relationsorienterade ledarskapet högre än vad män 

har gjort. Detta då det finns en tydlig topp på svarsalternativet 5 för kvinnor, medan mäns svar 

var jämnt fördelade mellan 2-5. Mäns svar har även haft en jämn fördelning mellan 

svarsalternativen 3-5 för uppgiftsorienterat ledarskap medan kvinnors svar har en topp kring 

svarsalternativ 4. Vi kan därför se att kvinnor har värderat det uppgiftsorienterade ledarskapet 

högre än vad män har gjort. Vi kan även se att män har värderat det uppgiftsorienterade 

ledarskapet högre än det relationsorienterade, medan kvinnor har värderat det 

relationsorienterade ledarskapet högre än det uppgiftsorienterade ledarskapet. 

 

  
Figur 5.8. Fördelning av respondenternas svar i enkätens del 5, fördelat på kön. 

5.5.4 Rangordning 
Inom offentlig sektor så ansåg respondenterna att relationsorienterat ledarskap var viktigare än 

uppgiftsorienterat ledarskap. Se tabell 5.15. Totalt sett valdes uppgiftsorienterat ledarskap ut 94 

gånger medan relationsorienterat ledarskap valdes ut 115 gånger. 

Inom privat sektor valdes också relationsorienterat ledarskap som viktigare än 

uppgiftsorienterat ledarskap av respondenterna. Totalt valdes uppgiftsorienterat ledarskap 92 

gånger medan relationsorienterat ledarskap valdes 111 gånger. 
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Offentlig sektor   Privat sektor   

Viktigast (Antal svar) Viktigast (Antal svar) 

Relationsorienterat ledarskap 35 Relationsorienterat ledarskap 40 

Uppgiftsorienterat ledarskap 35 Uppgiftsorienterat ledarskap 29 

Näst viktigast   Näst viktigast   

Relationsorienterat ledarskap 42 Relationsorienterat ledarskap 35 

Uppgiftsorienterat ledarskap 27 Uppgiftsorienterat ledarskap 32 

Tredje viktigast   Tredje viktigast   

Relationsorienterat ledarskap 38 Relationsorienterat ledarskap 36 

Uppgiftsorienterat ledarskap 32 Uppgiftsorienterat ledarskap 31 

Totalt   Totalt   

Relationsorienterat ledarskap 115 Relationsorienterat ledarskap 111 

Uppgiftsorienterat ledarskap 94 Uppgiftsorienterat ledarskap 92 

Tabell 5.15. Sammanställning av respondenternas svar för rangordningsalternativen i del 5 i 
enkäten, fördelat på sektor. Se bilaga 3 för fördjupning. 

5.5.5 Analys 
Respondenterna i offentlig sektor har svarat med ett högre medelvärde för relationsorienterat 

ledarskap än för uppgiftsorienterat ledarskap. I rangordningsalternativen har de svarat att 

relationsorienterat ledarskap är viktigare än uppgiftsorienterat ledarskap. I figur 5.7 kan vi 

också se att de instämt med påståenden om relationsorienterat ledarskap i större utsträckning 

än för påståenden om uppgiftsorienterat ledarskap. Då de i större utsträckning har visat att de 

föredrar ett relationsorienterat ledarskap än ett uppgiftsorienterat ledarskap finner vi stöd för 

propositionen “Inom offentlig sektor föredras relationsorienterat ledarskap mer än 

uppgiftsorienterat ledarskap”.  

 

I privat sektor har respondenterna svarat med ett nästan lika höga medelvärden för 

relationsorienterat och uppgiftsorienterat ledarskap. För rangordningsalternativen har 

respondenterna i privat sektor svarat att ett relationsorienterat ledarskap är viktigare än ett 

uppgiftsorienterat ledarskap, och från histogrammen ser vi en större högerförskjutning för 

uppgiftsorienterat ledarskap än relationsorienterat ledarskap. Då resultaten från respondenterna 

inom privat sektor inte visat vilket ledarskap som föredras mer än något annat anser vi inte att 

vi fått svar på propositionen “Inom privat sektor föredras relationsorienterat ledarskap mer än 

uppgiftsorienterat ledarskap” stämmer eller inte.  

 

Enligt (Eagly & Johnson, 1990, s. 236) så är uppgiftsorienterat ledarskap och relationsorienterat 

ledarskap vanligen betraktade som två åtskilda ledarskapsstilar som inte kan användas parallellt 

vilket vi anser gör svaren från vårt urval i privat sektor intressant. Då respondenterna i privat 

sektor har svarat att de föredrar både relationsorienterat och uppgiftsorienterat ledarskap tror vi 

kan indikera att respondenterna föredrar en ledare som använder sig av båda dessa stilar 

parallellt.  
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Vi kan från resultatet se att män svarat att de föredrar ett uppgiftsorienterat ledarskap, vilket 

skulle stämma med Chen och Hous (2015) studie som menar på att följare föredrar ledare som 

är lik en själv. Detta då män generellt sett är mer uppgiftsorienterade än relationsorienterade 

(Taleb, 2010, s. 296-297; Eagly & Johnson, 1990, s. 237). Kvinnor har svarat att de föredrar ett 

relationsorienterat ledarskap vilket också skulle stödja Chen och Hous (2015) studie, i och med 

att kvinnor generellt sett använder sig mer av en relationsorienterad ledarkspasstil än en 

uppgiftsorienterad ledarskapsstil (Taleb, 2010, s. 296-297; Eagly & Johnson, 1990, s. 237). 

Medelvärdena för t-testet på uppgiftsorienterat ledarskap var dock inte signifikant och vi kan 

därför inte med säkerhet säga att kvinnor föredrar ett relationsorienterat ledarskap mer än ett 

uppgiftsorienterat ledarskap.  

  

5.6 Sammanfattning av resultat 
Både privat och offentlig sektor har svarat att de föredrar det kvinnliga ledarskapet och det 

demokratiska ledarskapet framför det manliga ledarskapet och det autokratiska ledarskapet. Se 

tabell 5.16. Privat sektor har föredragit transaktionellt ledarskap framför transformellt 

ledarskap, medan offentlig sektor har föredragit ett transformellt ledarskap framför ett 

transaktionellt ledarskap. Offentlig sektor har även föredragit ett relationsorienterat ledarskap 

framför ett uppgiftsorienterat ledarskap. Privat sektor har däremot svarat ungefär lika gällande 

relationsorienterat och uppgiftsorienterat ledarskap, vilket gör att vi inte kan se om den privata 

sektorn föredrar någon av dessa ledarskapsstilar framför någon annan. 

 

Ledarskapsstil Offentlig sektor Privat sektor 

Kvinnligt ledarskap X X 

Manligt ledarskap     

Transformellt ledarskap  X   

Transaktionellt ledarskap   X 

Demokratiskt ledarskap X X 

Autokratiskt ledarskap     

Relationsorienterat ledarskap   X X 

Uppgiftsorienterat ledarskap   X 

Tabell 5.16.  Sammanfattning av resultatkapitlet. X markerar det ledarskap som föredras 
inom sektorerna. 

Sammanfattningsvis har vi summerat propositionerna i tabell 5.17, där man kan se huruvida de 

blivit besvarade eller inte. Vi fann stöd för att offentlig sektor föredrar kvinnligt ledarskap, 

transformellt ledarskap, demokratiskt ledarskap och relationsorienterat ledarskap. Vi kan alltså 

se att offentlig sektor genomgående föredragit det ledarskap som klassats som kvinnliga. Vi 

anser därför att vi kan hävda att propositionen “ I offentlig sektor föredras ett ledarskap som 

definieras som kvinnligt framför ett ledarskap som definieras som manligt” stämmer.  

 

I privat sektor har vi funnit stöd för att privat sektor föredrar ett transaktionellt ledarskap. Vi 

fann däremot inget stöd för att privat sektor skulle föredra ett manligt ledarskap, eller ett 

autokratiskt ledarskap. Gällande relationsorienterat ledarskap och uppgiftsorienterat ledarskap 

har vi funnit att privat sektor värderar dessa ledarskapsstilar ungefär lika. Vi anser därför att vi 
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inte funnit stöd för att huvudpropositionen “I privat sektor föredras ett ledarskapsbeteende som 

definierats som manligt framför ett ledarskap som definieras som manligt”.  
 

Proposition Stöd för (Ja/Nej) 

Inom offentlig sektor så föredras ett kvinnligt ledarskap mer än ett manligt 

ledarskap 
Ja 

Inom offentlig sektor föredras ett transformellt ledarskap mer än ett 

transaktionellt ledarskap 
Ja 

Inom offentlig sektor föredras demokratiskt ledarskap mer än autokratiskt 

ledarskap 
Ja 

Inom offentlig sektor föredras relationsorienterat ledarskap mer än 

uppgiftsorienterat ledarskap 
Ja 

Inom privat sektor föredras ett transaktionellt ledarskap mer än ett 

transformellt ledarskap 
Ja 

Inom privat sektor så föredras ett manligt ledarskap mer än ett kvinnligt 

ledarskap 
Nej 

Inom privat sektor föredras autokratiskt ledarskap mer än demokratiskt 

ledarskap 
Nej 

Inom privat sektor föredras relationsorienterat ledarskap mer än 

uppgiftsorienterat ledarskap 
Nej 

Tabell 5.17. Sammanställning av propositionerna.  
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6 Slutsats 
Denna studie har utgått från att besvara frågeställningen: “Kan fördelningen av män och kvinnor 

i ledande positioner i privat och offentlig sektor förklaras utifrån de ledarskapsbeteenden som 

föredras i respektive sektor?” och svaret är både ja och nej.  

 

Respondenter inom offentlig sektor i vårt urval föredrar generellt sett kvinnliga 

ledarskapsbeteenden mer än vad de föredrar manliga ledarskapsbeteenden. Detta skulle ge ett 

jakande svar på vår frågeställning då vi kan se samband mellan att ett kvinnligt 

ledarskapsbeteende föredras inom offentlig sektor och att majoriteten av chefer inom offentlig 

sektor är kvinnor. Resultatet för hur respondenter från privat sektor har svarat kring kvinnligt 

och manligt ledarskap varierar dock. Vårt urval inom privat sektor har varit tvetydiga till om de 

föredrar ett manligt eller kvinnligt ledarskap vilket betyder att vi i detta fall inte kan finna svar 

till vår frågeställning.  

 

Utifrån att respondenterna inom offentlig sektor har svarat att de föredrar ett transformellt 

ledarskap och att ett transformellt ledarskap är mest förekommande inom offentlig sektor 

(Andersen, 2010, s. 137; Lowe et al. 1996, s. 405) finner vi ett jakande svar på vår 

frågeställning. Respondenter inom privat sektor föredrog ett transaktionellt ledarskap vilket 

också skulle kunna svara jakande på vår frågeställning då vi utgår från att transaktionellt är ett 

manligt ledarskapsbeteende och används mest inom privat sektor. Antaganden gör vi med hjälp 

av Eagly et al. (2003, s. 570) och Lowe et al. (1996, s. 386) som menar att transaktionellt 

ledarskap är transformellt ledarskaps motpol.  
 

Kvinnor har enligt tidigare forskning tenderat att ha en mer demokratisk ledarskapsstil medan 

män har haft en mer autokratisk ledarskapsstil (Eagly et al. 2003, s. 570; Taleb, 2010, s. 296-

297). Vi finner ett jakande svar för vår frågeställning om vi ser till hur respondenterna inom 

offentlig sektor har svarat. De föredrar ett demokratiskt ledarskap samtidigt som det 

demokratiska ledarskapet används mest av kvinnor, och majoriteten av cheferna i offentlig 

sektor är kvinnor. Om vi däremot ser till den privata sektorn finner vi inga belägg för att 

könsfördelningen i sektorerna beror på vilket ledarskap som föredras. Detta då respondenterna 

inom privat sektor inte föredragit ett autokratiskt ledarskap, samtidigt som det autokratiska 

ledarskapet mest används av män som också innehar majoriteten av chefspositionerna i privat 

sektor. Istället fann vi ett resultat talar emot detta då privat sektor föredrog ett demokratiskt 

ledarskap framför ett autokratiskt.  
 

Vi fann i vårt resultat att relationsorienterat ledarskap föredrogs inom offentlig sektor. Då 

relationsorienterat ledarskap används mest av kvinnor och då kvinnor innehar majoriteten av 

chefspositionerna inom offentlig sektor anser vi att detta svarar jakande på vår 

frågeformulering. Inom privat sektor däremot fann vi att både relationsorienterat och 

uppgiftsorienterat ledarskap värderades ungefär lika högt. Detta gör att resultatet från den 

privata sektorn inte kan besvara vår frågeformulering.  

 

Vi kan i offentlig sektor se att ett ledarskap som är definierat som kvinnligt föredras. Inom 

offentlig sektor är majoriteten av cheferna kvinnor vilket gör att vi kan se samband mellan 

könsfördelning på chefspositioner inom offentlig sektor och det ledarskap som föredras inom 

den offentliga sektorn. Inom privat sektor är majoriteten av cheferna män, men vi finner inget 

entydigt svar på att ett ledarskap som definierats som manligt föredras inom privat sektor. I 

privat sektor har respondenterna svarat att de föredrar kvinnliga ledarskapsbeteenden, 

demokratiska ledarskapsbeteenden och relationsorienterade ledarskapsbeteenden. De har 



62 
 

samtidigt svarat att de föredrar transaktionella ledarskapsbeteenden och uppgiftsorienterade 

ledarskapsbeteenden. Då respondenterna inom privat sektor inte svarat att de föredrar ett 

manligt ledarskap framför ett kvinnligt anser vi att det svarar nekande på vår frågeställning.  

 

Vår slutsats är således att vi finner ett jakande svar för vår frågeställning och syfte om vi ser till 

offentlig sektor, samtidigt som vi finner ett nekande svar om vi ser till privat sektor.  
 

Ledarskapsstil Offentlig sektor Privat sektor 

Kvinnligt ledarskap X X 

Manligt ledarskap     

Transformellt ledarskap X   

Transaktionellt ledarskap 

 

X 

Demokratiskt ledarskap X X 

Autokratiskt ledarskap     

Relationsorienterat ledarskap X X 

Uppgiftsorienterat ledarskap  X 

Tabell 6.1. Ledarskap som föredras i respektive sektor. Den ledarskapsstil som föredras i 
respektive sektor är markerad med X.  

6.1 Studiens bidrag 
Tidigare forskning har fokuserat på att det finns skillnader mellan sektorerna och könen men 

inte på vad denna skillnad skulle bero på och om det relaterar till könsfördelningen av chefer i 

de två sektorerna (Rosenkrantz et al. 1968, s. 291; Eagly & Johnson, 1990, s. 236; Eagly & 

Johannesen-Schmidt, 2001, s. 783; Andersen, 2010, s. 137; Bernhardtz, 2012; Hillvesson, 

2015). Det teoretiska bidraget med denna studie har således varit att finna en förklarning till 

detta.  

I denna studie har vi funnit stöd för att kvinnliga ledarskapsstilar och ledarskapsbeteenden 

föredras av respondenterna i offentlig sektor och skulle kunna vara en anledning till att det 

också finns fler kvinnliga chefer i offentlig sektor. Vi har dock inte funnit stöd för att manligt 

ledarskap föredras av respondenterna i privat sektor. Vi har funnit stöd till att anställda inom 

privat och offentlig sektor värderar ledarskapsbeteenden olika men vi har inte funnit tillräckligt 

med stöd till att dessa olikheter kan förklara fördelningen av män och kvinnor i ledande 

positioner inom privat och offentlig sektor. 

 

6.1.1 Förslag till framtida forskning 
Eftersom vi inte kunnat påvisa att manliga ledarskapsbeteenden föredras mer än kvinnliga 

ledarskapsbeteenden i privat sektor så återstår frågan varför finns det fler manliga än kvinnliga 

chefer i privat sektor. Detta visar att det borde finnas andra aspekter som påverkat 

könsfördelningen. Kanske kan det bero på det glastak som Brückmuller (2014, s. 202-203) 

beskrivit eller andra aspekter som begränsar kvinnors möjlighet till chefspositioner inom privat 

sektor. 
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Resultatet från vårt urval visar att privat sektor generellt sett inte föredrar varken kvinnliga eller 

manliga ledarskapsbeteenden. Detta skulle kunna betyda att det borde vara en fördelning på 

50/50 manliga och kvinnliga chefer i privat sektor om könsfördelningen av chefer inom 

sektorerna berodde på vilket ledarskap som föredras. Detta är dock inte fallet vilket gör att vår 

frågeställning förblir delvis obekräftad. För att kunna svara på frågeställningen krävs liknande 

studier som denna på andra organisationer och branscher inom privat sektor för att ta reda på 

vilket ledarskap som faktiskt föredras inom sektorn. Kanske finner man då fortsatt att 

respondenter inom privat sektor inte föredrar en viss typ av ledarskap framför något annat, 

vilket då skulle påvisa att det ledarskap som föredras inom en sektor inte påverkar 

könsfördelning på chefspositioner. 

Vår studie har inte kunnat ge en klar bild till att det skulle vara faktorer som kön eller sektor 

som förklarar varför respondenterna föredrar vissa typer av ledarskap. Detta leder till nya frågor 

om vad som påverkar anställdas preferenser kring vad en bra chef är. Kanske är det en rådande 

företagskultur som avgör vad medarbetare föredrar för egenskaper och ledarskapsbeteenden 

hos en chef? Eller är det arbetsuppgifternas natur som avgör medarbetarens preferenser? Det 

enda vi kan säga är att det sannolikt inte är just kön och sektor som är den stora förklaringen 

till varför en viss typ av ledarskap föredras inom sektorerna. Vi tror att en kvalitativ 

undersökning skulle kunna finna aspekter och förklaringar till detta, som skulle kunna förbigås 

vid en kvantitativ studie.  

Vi finner det intressant att kvinnor är mer representerade som chefer i offentlig sektor än i privat 

sektor, då offentlig sektor är styrd av allmänheten och inte av chefer i sig (Holmberg & 

Henning, 2009, s. 8). Kanske är det som Elgan (2016) menar – att kvinnor historiskt sett inte 

fått bestämma över män eller utöva makt. Idag kan vi fortsatt se detta då de positioner som har 

mer makt inom offentlig sektor innehas av män (Bernhardtz, 2012). Kanske har vi inte kommit 

så långt i jämställdhetsfrågan som vi författare antagit för den här studien. Därför tänker vi att 

ytterligare en viktig aspekt att undersöka i relation till könsfördelningen av chefer inom 

offentlig och privat sektor är kvinnors möjlighet till makt. Forskning om kvinnor och makt 

behöver inte begränsas till endast ledarskap utan kan även sträckas till exempelvis politik.  

 

6.1.2 Praktiska rekommendationer 
Det praktiska bidraget med den här studien har varit att identifiera huruvida önskvärda 

ledarskapsbeteenden skiljer sig mellan offentlig och privat sektor för att kunna delge praktiska 

förslag till hur chefer kan tänka annorlunda i en rekryteringsprocess för att kunna skapa en 

öppnare organisation som inte utesluter kvinnor på grund av deras kön och på så sätt även öka 

lönsamheten.  

Med denna studie och frågeställning som bakgrund kan vi inte finna en anledning till varför det 

finns färre kvinnliga chefer i privat sektor då det inte finns något som tyder på att 

respondenterna skulle föredra ett manligt ledarskap. Därför är vårt praktiska förslag till den 

privata sektorns ledningar att de helt enkelt rekryterar fler kvinnliga chefer för att jämna ut 

denna kvantitativa skeva fördelning då det bara skulle gynna dem eftersom heterogenitet är 

lönsamt för organisationer (Bruckmüller et al. 2014, s. 225; Welbourne et al. 2007, s. 524).  

 

För den offentliga sektorn har det dock påvisats att respondenterna föredrar just ett kvinnligt 

ledarskap. Vi föreslår således att den offentliga sektorns rekryteringar tar detta i beaktning när 

de rekryterar chefer och väljer chefer som använder sig av denna typ av ledaskapsstilar. För att 

också kunna jämna ut denna kvantitativt skeva könsfördelning föreslår vi att den offentliga 

http://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7006797516&zone=
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sektorns ledningsgrupper även anställer manliga chefer som har dessa kvalitéer som efterfrågas 

av medarbetare. På så sätt finns även möjligheter att också bryta stereotyper om att män och 

kvinnor leder på olika sätt.  

 

6.1.3 Avslutande reflektion 
Jämlikhet och då även jämställdhet handlar till mångt och mycket om rättvisan mellan individer 

i samhället (SCB, 2014a, s. 2). Vi som författare anser att detta bör vara en självklarhet, speciellt 

i Sverige då det är ett av de mest jämställda länderna i världen (WEF, 2015). En av 

utgångspunkterna i denna studie var att bidra till ett synliggörande av dessa ojämlikheter och 

således även kunna bidra till ett möjliggörande av mer jämställda ledargrupper som sedan kan 

bidra till överspillningseffekter till övriga delar av samhället. Vi anser att vi har lyckats påvisa 

en del av dessa ojämlikheter genom teorier om det så kallade glastaket som utestänger kvinnor 

från ledarpositioner på grund av stereotypiska föreställningar om kvinnor som ledare. Utifrån 

vårt resultat har vi gett förslag på hur organisationer kan agera för att motverka en ojämn 

könsfördelning av chefer i en anställningssituation. 
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7 Etik 
När det kommer till etik inom forskning så finns det flera aspekter att ta i beaktning. 

Forskningsetik kan exempelvis vara att säkerställa konfidentialitet och anonymitet genom en så 

enkel sak som att inte hantera personliga uppgifter slarvigt till att inte tvinga till sig svar från 

personer som inte vill delta i en studie (Bell & Waters, 2016, s. 66). Det man också måste 

komma ihåg som forskare är att det är en själv som äger forskningen och måste därmed inte 

alltid följa regler från etiska forskningskommittéer. Man bör dock som forskare göra allt man 

kan för att se till att forskningen stämmer överens med ens egna etiska principer (Bell & Waters, 

2016, s. 67-68).     

 

Vi har i vår studie eftersträvat att våra respondenter ska vara anonyma genom att ha en svarslåda 

där de kan lämna in sina besvarade enkäter. Svarslådan var utformad så att ingen skulle kunna 

komma åt enkäterna när de var inlämnade. Respondenterna skrev inte sina namn på enkäterna 

vilket bidrar till anonymitet. Enkäterna fanns tillgängliga i vårt urvals personalrum, och de 

kunde välja att svara på enkäten om de ville, och de förelåg således inget tvång. Forskningsetik 

handlar även om att man som forskare inte tar äran för andra forskares verk (Bell & Waters, 

2016, s. 71). Vi har därför genomgående källhänvisat till upphovsmän till de studier vi tagit del 

av för den här uppsatsen.  

 

Etiska frågor är en del i all typ av forskning och det kan därför vara bra om oerfarna forskare 

rådgör med mer erfarna forskare. Detta är speciellt viktigt i experimentella studier och att den 

icke erfarne forskaren är väldigt försiktig i att dra slutsatser om orsak och verkan (Bell & 

Waters, 2016, s. 29). Vi har under arbetets gång med den här studien haft tillgång till både 

handledning och arbetsseminariet vilket har hjälpt oss som oerfarna forskare att inte bryta mot 

några av dessa etiska aspekter.  

Jämlikhet och då även jämställdhet handlar till mångt och mycket om rättvisan mellan individer 

i samhället (SCB, 2014a, s. 2). Vi som författare anser att detta bör vara en självklarhet, speciellt 

i Sverige då det är ett av de mest jämställda länderna i världen (WEF, 2015). En av 

utgångspunkterna i denna studie var att bidra till ett synliggörande av dessa ojämlikheter och 

således även kunna bidra till ett möjliggörande av mer jämställda ledargrupper som sedan kan 

bidra till överspillningseffekter till övriga delar av samhället. Vi anser att vi har lyckats påvisa 

en del av dessa ojämlikheter genom teorier om det så kallade glastaket som utestänger kvinnor 

från ledarpositioner på grund av stereotypiska föreställningar om kvinnor som ledare. Utifrån 

vårt resultat har vi gett förslag på hur organisationer kan agera för att motverka en ojämn 

könsfördelning av chefer i en anställningssituation. 

 

  



66 
 

8 Sanningskriterier 
8.1 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att de mått och mätningar som används för en studie är pålitliga. Bland 

annat rör reliabilitet stabilitet, vilket innebär att det mått eller de mätningar som använts 

kommer att generera samma svar eller resultat om man skulle göra om studien igen (Bryman, 

2011, s. 160). I och med att de resultat vi fått inte alltid varit signifikanta kan vi inte anta att vi 

skulle få samma resultat om vår studie skulle genomföras på samma population igen.  

 

En anledning till att en studie inte har hög reliabilitet kan vara att respondenter svarar olika på 

enkäten. Ett exempel på detta som Saunders et al. (2009, s. 156) diskuterar är om man vill 

undersöka jobbentusiasm och delar ut enkäter på en måndag så kan man få ett annat resultat om 

man delar ut enkäter på en fredag. Vi tror inte detta kommer vara ett problem för den här studien 

då vi förutsätter att respondenterna inte påverkas av några yttre faktorer i sina svar kring hur de 

skulle vilja att en chef beter sig. Om det skulle finnas någon sådan risk för vår studie skulle det 

kunna vara om respondenten nyligt varit i kontakt med sin chef, som på något sätt betett sig på 

ett för respondenten icke-önskvärt sätt. Om respondenten vanligtvis vill att chefen ska fördela 

alla arbetsuppgifter (påstående 21), men precis innan respondenten ska svara på enkäten har 

fått veta att hen blivit tilldelad en arbetsuppgift som hen inte vill ha så kan detta påverka hur 

respondenten svarar på enkäten. I en sådan situation skulle respondenten svara på enkäten på 

ett sätt som hen vanligtvis inte skulle ha gjort. Vi finner dock inget säkert sätt för oss att kringgå 

ett sådant eventuellt problem. 

 

En annan anledning till att en studie inte uppnår hög reliabilitet är om respondenter känner att 

de måste svara på ett visst sätt för att göra chefer eller kollegor nöjda. Detta innebär att de inte 

svarar på frågor utifrån hur de själva verkligen känner. Detta kan enligt Saunders et al. (2009, 

s. 156) undvikas genom att låta respondenterna veta att de är anonyma. Vi tror inte att våra 

respondenter har vinklat sina svar i enkäten för att passa en chef eller kollega. Detta då enkäten 

rör en chef som man skulle vilja ha. Vi tror att om enkäten handlat om att rangordna en befintlig 

chef så skulle det finnas större risk att respondenterna vill vinkla sina svar för att göra chefen 

nöjd. Vi kan dock inte säga med säkerhet att respondenterna inte vinklat sina svar och då 

speciellt för den privata sektorn då respondenterna inte hade samma möjlighet till anonymitet 

som respondenterna i offentlig sektor. Eftersom vi inte kan vara säkra på exakt hur enkäterna 

distribuerats i personalrummen i privat sektor så ser vi detta som en brist för studien som 

påverkar reliabiliteten av studien negativt.  

 

Ytterligare en aspekt som påverkar reliabiliteten negativt är det faktum att vi utgått från 

stereotyper i denna studie. Vi kan inte veta hur pass stabila stereotyperna för kön är i dagens 

samhälle vilket kan leda till att de mätningar vi gjort kan ha tolkats felaktigt Vi ser det dock 

som en styrka att de stereotyper vi använt oss av är baserade på tidigare forskning och inte egna 

antaganden. Det är dock fortfarande viktigt att ha i åtanke att stereotyper, även om de är 

baserade på forskning, kan ha en påverkan på reliabiliteten. Vi anser att användandet av 

stereotyper har varit en nödvändighet för att utföra denna studie då det inneburit en nödvändig 

förenklad bild av verkligheten. Då beteenden är komplexa anser vi att det behövs förenklingar 

för att kunna genomföra den här studien. Vi är dock medvetna om att studien då också utgår 

från en falsk verklighet vilket också påverkar reliabiliteten. Vi hävdar dock att stereotyperna 

för kvinnligt och manligt ledarskap är relativt stabila och även allmänt vedertagna inom den 

forskning vi tagit del av vilket bör indikera att användandet av dessa stereotyper inte är till 

nackdel för studien. Vi anser dock att stereotyper bör användas med försiktighet och med ett 
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kritiskt öga då stereotyper inte kan förväntas vara konstanta, och vi vill därmed även att läsaren 

tar detta i beaktning gällande studiens reliabilitet.  

 

8.2 Validitet 
Med validitet menas att de mätinstrument som valts för en studie mäter det man faktiskt avser 

att mäta (Bryman, 2011, s. 163). Ett exempel kan vara ett intelligenstest som mäter en 

människas IQ, men som inte mäter en människas totala intelligens. Även här är det viktigt att 

tänka på aspekter som kan påverka respondenter i undersökningen. Saunders et al. (2009, s. 

157) ger exemplet med en undersökning som ämnar mäta längden på telefonförsäljares 

kundsamtal. Om respondenterna i studien tror att långa samtal är en nackdel för dem så kommer 

de att försöka göra samtalen kortare än vad de normalt skulle göra. Dessa risker med en studies 

validitet är således viktiga för forskare att vara medveten om (Saunders et al. 2009, s. 157). Vi 

tror att anställdas preferenser kring vad som är önskvärda ledarskapsbeteenden hos en chef är 

någonting som ändras hos människor beroende på vilka nya erfarenheter man får. Den här 

studien har dock utgått från att preferenser är konstant hos människor, vilket vi ser som en 

nackdel för studien.  

 

Utifrån resultatet kan vi se att ingen av bakgrundsvariablerna juridiskt kön eller sektor ger en 

tillfredsställande förklaringsgrad till besvarandet av dessa ledarskapsstilar. Vi kan således med 

säkerhet säga att finns andra aspekter än de valda bakrundsvariablerna som skulle kunna 

förklara varför respondenter svarat som de gjort på vår enkät. Vi hade behövt använda andra 

bakgrundsvariabler för att kunna förklara varför respondenterna svarat som de gjort. Tidigare 

erfarenheter kopplade till ledarskap hade exempelvis kunnat vara en aspekt som är relevant att 

undersöka om man vill ta reda på varför man föredrar en viss typ av ledarskap.  Vi kan dock 

inte veta om det är medarbetarnas preferenser som formar idealet för hur en chef ska bete sig i 

respektive sektor eller om det är chefens beteende som skapar medarbetarens preferenser.  

Det vi ville undersöka var om “fördelningen av män och kvinnor i ledande positioner i privat 

och offentlig sektor kan förklaras utifrån de ledarskapsbeteenden som föredras i respektive 

sektor?”. Vi har utifrån resultatet kunnat se att respondenter från offentlig sektor föredrar 

ledarskapsbeteenden som definierats som kvinnliga, medan den privata sektorns respondenter 

både föredrar ledarskapsbeteenden som definierats som kvinnliga och manliga. Vi har således 

sett vilka ledarskapsstilar som föredras inom sektorerna och vi upplever därmed att vi mätt det 

vi ville mäta.  

En nackdel med vår studie är att den kan anses ha för mycket fokus på stereotyper om hur män 

och kvinnor ska bete sig i ledarskapssammanhang. Vi har utgått från forskning när vi definierat 

vad som anses som kvinnligt respektive manligt ledarskap och vilka typer av ledarskap som 

används mest av män respektive kvinnor. Dessa antaganden kan ses som stereotypiska, men vi 

hävdar att då vi utgått från forskning har vi belägg för dessa stereotyper. Vi är dock medvetna 

om att inte alla kvinnor använder ett kvinnligt ledarskap och att inte alla män använder ett 

manligt ledarskap. Om man ser till Dahlbom-Hall (2010, s. 9) använder sig kvinnor ofta ett 

manligt ledarskapsbeteende. Utifrån vårt resultat har vi tagit reda på vilket/vilka ledarskap som 

föredras i sektorerna. Vi kan dock inte säkert säga att respondenterna från sektorerna vill ha 

kvinnliga eller manliga chefer bara för att de föredrar ett kvinnligt eller manligt ledarskap. 

Vi anser att enkäten som redskap för den här undersökningen har fungerat bra, med undantag 

för bakgrundsvariablerna. Om vi hade använt fler påståenden för varje ledarskapsstil tror vi att 

respondenter hade ansett att enkäten var för lång och att de då valt att inte svara på den. Om vi 
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hade valt färre ledarskapsstilar men med fler påståenden per ledarskapsstil anser vi att vi inte 

hade kunnat säga någonting om manliga och kvinnliga ledarskapsstilar i stort, vilket inte hade 

kunnat ge oss svar på vår frågeställning.  

 

Slutligen anser vi även att det finns en svårighet att veta huruvida urvalet är representativt för 

populationen då vi inte kunnat jämföra huruvida bakrundsvariablerna stämmer med 

avdelningarna, kommuner och landsting utan bara för vård och industri i hela Sverige. Detta 

ser vi som en nackdel då det skulle kunna innebära att urvalet egentligen inte är representativt 

på de lägre nivåerna och således inte ger en rättvis bild av hur det ser ut egentligen. Vi kan 

således inte säga säkert att vi har undersökt den grupp individer som vi avsett undersöka vilket 

vi anser drar ned validiteten av studien. Det positiva är dock att könsfördelningen är relativt 

lika för vårt urval och populationen av vård och industri i Sverige vilket vi anser höjer 

validiteten något.  

 

8.3 Generaliserbarhet   
Generaliserbarhet kan även kallas extern validitet. Det innebär att kunna applicera resultaten 

från en studie i en annan kontext, till exempel i en annan organisation än den man undersökt i 

sin studie (Saunders et al. 2009, s. 158). Vi skulle vilja generalisera våra resultat till hela den 

offentliga och privata sektorn. Då vårt urval för den här studien var litet (72 svar från offentlig 

sektor och 74 svar från privat sektor) vill vi dock akta oss för att göra ett sådant antagande.  

 

Istället anser vi att det kan vara bra att inte använda ordet ’generaliserbar’ utan istället använda 

sig av en version av extern validitet som används i kvalitativ forskning, nämligen överförbarhet. 

Då det inom kvantitativ forskning finns ett stort urval, och inom kvalitativ forskning finns ett 

litet urval pratar man inom kvalitativ forskning snarare om att kunna överföra ett resultat från 

en kvalitativ studie till andra kontexter, situationer eller tidpunkter (Bryman, 2011, s. 355). Då 

vi enbart undersökt hur respondenter inom vård och industri ser på ledarskap är det för oss 

intressant att ta reda på om vårt resultat kan överföras på andra branscher inom offentlig och 

privat sektor. Då en del av våra resultat inte varit statistiskt signifikanta är vi osäkra på om vi 

kan överföra vårt resultat till andra branscher inom offentlig och privat sektor. Men då 

bakrundsvariabeln sektor varit signifikant fem gånger (kvinnligt, manligt, demokratiskt, 

relationsorienterat och uppgiftsorienterat ledarskap) av åtta gånger så anser vi att dessa 

skillnader i urvalet bör kunna ses i den offentliga och privata sektorn i stort.  

 

Anledningar som vi anser minskar generaliserbarheten och överförbarheten av studien är 

urvalet som i mångt och mycket blivit påverkad av bristen på access och att detta därmed 

medfört komplikationer till generaliserbarheten av studien. Eftersom urvalet endast består av 

en bransch i respektive sektor och att dessa dessutom är väldigt olika så är det därmed svårt, 

om inte omöjligt, att säga att resultatet skulle vara representativt för hela sektorerna och således 

också populationen. För att kunna överföra resultatet till hela populationen anser vi att fler 

branscher inom både den privata och den offentliga sektorn behövs.   

 

8.4 Replikerbarhet 
Ibland kan forskare vilja genomföra en studie på nytt, vilket då kallas att replikera en studie. 

Det kan finnas olika anledningar till att man vill replikera en studie, till exempel om man 

ifrågasätter om resultatet för studien är trovärdigt. I ett sådant fall krävs att forskarna till studien 

noggrant har förklarat hur de har genomfört studien (Bryman, 2011, s. 49). Vi har beskrivit vårt 

tillvägagångsätt genomgående i studien på ett så tydligt sätt som möjligt för att öka 
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replikerbarheten. Vi har tidigare antytt att det skulle vara av intresse att pröva vår studie på fler 

branscher och organisationer inom privat och offentlig sektor för att ta reda på hur 

generaliserbart vårt resultat är för hela sektorerna. För att detta ska vara möjligt krävs således 

en hög replikerbarhet, vilket vi strävat efter att uppnå i den här uppsatsen. 
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Bilaga 1 

 
Hej! 

 

Vi är två civilekonomstudenter som skriver examensarbete just nu. Vi skriver om ledarskap i 

offentlig och privat sektor och har valt ut ert företag som en representant för den privata sektorn. 

Vi skulle uppskatta om ni ville fylla i den här enkäten om ledarskap, det tar ungefär fem minuter. 

Dina svar kommer att vara helt anonyma och kommer att kunna bidra till en ökad förståelse om 

ledarskap i den privata sektorn. Vi uppskattar din medverkan! 

 

Om du har några frågor går det bra att kontakta oss:  

Terese Andreasdotter: t.andreasdotter@gmail.com eller 072-18 10 128 

Erika Lindquist: erika.lindquist@live.se eller 073-84 68 294 

 

Med vänlig hälsning,  

 

Terese Andreasdotter och Erika Lindquist 

 

  

mailto:t.andreasdotter@gmail.com
mailto:erika.lindquist@live.se


 
 

Del 1.  
 

Juridiskt kön:  

Man      [  ] 

Kvinna  [  ] 

 

 

 

 

 

 

Ålder:  

18-28  [  ] 

29-39  [  ] 

40-50  [  ] 

51-61  [  ] 

62-äldre [  ] 

 

 

Antal år inom industrin: 

0-5 år     [  ] 

6-11 år   [  ] 

12-17 år [  ] 

18-23 år [  ] 

24-29 år [   ] 
30-35 år [  ] 

36-längre[  ] 

Del 2.  
 

Fyll i påståendena nedan utifrån vad du tycker är viktigt för en chef på din arbetsplats. 1 står 

för att du inte håller med påståendet alls, och 5 står för att du instämmer helt med påståendet.  

 

 

På min arbetsplats tycker jag att det är viktigt med en chef som…  

                                     

1 … är sympatisk  1 2 3 4 5 

2 … är självsäker 1 2 3 4 5 

3 … är uppmärksam på andras känslor 1 2 3 4 5 

4 … är bestämd 1 2 3 4 5 

5 … är mån om att alla har det bra  1 2 3 4 5 

6 … är tävlingsinriktad 1 2 3 4 5 

7 … är hänsynsfull 1 2 3 4 5 

8 … har lätt för att fatta beslut 1 2 3 4 5 

 

Välj ut tre av påståendena ovan (nummer 1-8) som du anser är viktigast på din arbetsplats. 

Rangordna dessa nedan, där plats nummer 1 är mest viktig, plats nummer 2 är näst viktigast 

och plats nummer 3 är tredje viktigast.   

1 (viktigast): Påstående nummer: 

2 (näst viktigast): Påstående nummer: 

3 (tredje viktigast): Påstående nummer:  

  



 

Del 3. 

På min arbetsplats tycker jag att det är viktigt med en chef som… 

 

Välj ut tre av påståendena ovan (nummer 9-16) som du anser är viktigast på din arbetsplats. 

Rangordna dessa nedan, där plats nummer 1 är mest viktig, plats nummer 2 är näst viktigast 

och plats nummer 3 är tredje viktigast.   

 

1 (viktigast): Påstående nummer: 

2 (näst viktigast): Påstående nummer: 

3 (tredje viktigast): Påstående nummer:  

 

Del 4. 

På min arbetsplats tycker jag att det är viktigt med en chef som… 

 

Välj ut tre av påståendena ovan (nummer 17-24) som du anser är viktigast på din arbetsplats. 

Rangordna dessa nedan, där plats nummer 1 är mest viktig, plats nummer 2 är näst viktigast 

och plats nummer 3 är tredje viktigast.   

 

1 (viktigast): Påstående nummer: 

2 (näst viktigast): Påstående nummer: 

3 (tredje viktigast): Påstående nummer:  

9 ...hjälper mig att utvecklas på arbetsplatsen i utbyte mot mina 

arbetsprestationer  

1 2 3 4 5 

10 ...pratar entusiastiskt om mål som ska uppnås 1 2 3 4 5 

11 ...inte försöker ändra redan etablerade processer eller arbetssätt som fungerar  1 2 3 4 5 

12 …ger mig beröm när jag uppnår organisatoriska förväntningar 1 2 3 4 5 

13 ...förmedlar organisationens viktigaste värderingar 1 2 3 4 5 

14 …föreslår nya sätt att lösa uppgifter på 1 2 3 4 5 

15 ...spenderar tid på att utbilda och stötta oss anställda 1 2 3 4 5 

16 ...tydliggör vilka belöningar jag kan få när jag uppfyller förutbestämda mål 1 2 3 4 5 

17 ...låter mig delta i beslutsfattande processer 1 2 3 4 5 

18 ...låter oss anställda själv bestämma vad vi ska göra 1 2 3 4 5 

19 ...låter mig själv avgöra hur mina arbetsuppgifter ska lösas 1 2 3 4 5 

20 ...låter oss anställda själva bestämma vilka vi vill arbeta med 1 2 3 4 5 

21 ...fördelar alla arbetsuppgifter 1 2 3 4 5 

22 ...bestämmer hur mina arbetsuppgifter ska lösas 1 2 3 4 5 

23 ... fattar alla beslut 1 2 3 4 5 

24 ...ger beröm och kritik utifrån individuella prestationer istället för att se alla 

prestationer som kollektiva. 

1 2 3 4 5 



 

Del 5. 

På min arbetsplats tycker jag att det är viktigt med en chef som…  

 

Välj ut tre av påståendena ovan (nummer 25-32) som du anser är viktigast på din arbetsplats. 

Rangordna dessa nedan, där plats nummer 1 är mest viktig, plats nummer 2 är näst viktigast 

och plats nummer 3 är tredje viktigast.   

 

1 (viktigast): Påstående nummer: 

2 (näst viktigast): Påstående nummer: 

3 (tredje viktigast): Påstående nummer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

  

25 ...kan lyssna på mig när jag berättar om mina problem, även om de inte är 

jobbrelaterade 

1 2 3 4 5 

26 ...fokuserar på att lösa uppgifter 1 2 3 4 5 

27 ...kan ha god kommunikation med mig 1 2 3 4 5 

28 ...prioriterar gruppen framför individen... 1 2 3 4 5 

29 ...kan stötta mig 1 2 3 4 5 

30 ...har ett stort fokus på att nå uppsatta mål 1 2 3 4 5 

31 …kan se mig som individ, och inte bara som “en i gruppen” 1 2 3 4 5 

32 ... fokuserar på sådant som hör till arbetsplatsen 1 2 3 4 5 
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Bilaga 3 

Det påstående som blev vald flest gånger för viktigast, näst viktigast och tredje viktigast för 

respektive ledarskapsstil och sektor.  

Kvinnligt och 

manligt ledarskap 
 

  
  

  

 
Offentlig sektor 

Svarsfrekvens Privat sektor Svarsfrekvens 

Viktigast 

Påstående 5 "... är mån 

om att alla har det bra" 

Kvinnligt ledarskap 34,80% 

Påstående 8 "... har lätt för 

att fatta beslut" Manligt 

ledarskap 42,50% 

Näst viktigast 

Påstående 8 "... har lätt för 

att fatta beslut" Manligt 

ledarskap 29,20% 

Påstående 5 "... är mån om 

att alla har det bra " 

Kvinnligt ledarskap 20,50% 

Tredje viktigast 

Påstående 3 "... är 

uppmärksam på andras 

känslor"  

Kvinnligt ledarskap 22,20% 

Påstående 1 "... är 

sympatisk"  

Kvinnligt ledarskap 17,80% 

 

Transformellt och 

transaktionellt 

ledarskap 

  

  

  

  

  Offentlig sektor Svarsfrekvens Privat sektor Svarsfrekvens 

Viktigast 

Påstående 15 "... 

spenderar tid på att 

utbilda och stötta oss 

anställda"  

Transformellt ledarskap 33,30% 

Påstående 9 "... hjälper mig 

att utvecklas på 

arbetsplatsen i utbyta mot 

mina arbetsprestationer" 

Transaktionellt ledarskap 26,0% 

Näst viktigast 

Påstående 9 "... hjälper 

mig att utvecklas på 

arbetsplatsen i utbyta mot 

mina arbetsprestationer" 

Transaktionellt ledarskap 26,0% 

Påstående 16 "... tydliggör 

vilka belöningar jag kan få 

när jag uppfyller 

förutbestämda mål" 

Transaktionellt ledarskap 17,80% 

Tredje viktigast 

Påstående 15 "... 

spenderar tid på att 

utbilda och stötta oss 

anställda"  

Transformellt ledarskap 20,80% 

Påstående 15 "... spenderar 

tid på att utbilda och stötta 

oss anställda"  

Transformellt ledarskap 16,40% 

 

  



 

 

Demokratiskt och 

autokratiskt 

ledarskap 

  

  

  

  

  Offentlig sektor Svarsfrekvens Privat sektor Svarsfrekvens 

Viktigast 

Påstående 17 "... 

låter mig delta i 

beslutsfattande 

processer"  

Demokratiskt ledarskap 52,80% 

Påstående 17 "... 

låter mig delta i 

beslutsfattande processer" 

Demokratiskt ledarskap 42,50% 

Näst viktigast 

Påstående 19 "... 

låter mig själv avgöra 

hur mina arbetsuppgifter 

ska lösas"  

Demokratiskt ledarskap 30,60% 

Påstående 19 "... 

låter mig själv avgöra hur 

mina arbetsuppgifter ska 

lösas"  

Demokratiskt ledarskap 17,80% 

Tredje viktigast 

Påstående 18 "... låter 

oss anställda själv 

bestämma vad vi ska 

göra"  

Demokratiskt ledarskap 36,10% 

Påstående 24 "... ger beröm 

och kritik utifrån 

individuella prestationer 

istället för att se alla 

prestationer som kollektiva" 

Autokratiskt ledarskap 9,60% 

 

Uppgiftsorienterat 

och 

relationsorienterat 

ledarskap 

  

  

  

  

  Offentlig sektor Svarsfrekvens Privat sektor Svarsfrekvens 

Viktigast 

Påstående 27 "... kan ha 

god kommunikation 

med mig" 

Relationsorienterat 

ledarskap 23,60% 

Påstående 27 "... kan ha god 

kommunikation med mig" 

Relationsorienterat 

ledarskap 32,90% 

Näst viktigast 

Påstående 27 "... kan ha 

god kommunikation 

med mig" 

Relationsorienterat 

ledarskap 27,80% 

Påstående 27 "... kan ha god 

kommunikation med mig" 

Relationsorienterat 

ledarskap 17,80% 

Tredje viktigast 

Påstående 27 "... kan ha 

god kommunikation 

med mig" 

Relationsorienterat 

ledarskap 16,70% 

Påstående 27 "... kan ha god 

kommunikation med mig" 

Relationsorienterat 

ledarskap 15,10% 
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