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Abstract:  
 

The purpose of this study is to examine and contribute the understanding on how male and 

female employees expect and experience male and female leadership. The aim of this study is 

to get a better understanding on how leadership and gender is socially constructed in 

organizations. In order to answer the study’s purpose, the study is based on qualitive methods 

where semi-structured interviews were conducted with two focus groups. The aim of this 

method was to create a discussion between the group members which could illustrate the 

groups opinions on male and female leadership. The study shows that male and female 

employees experience different type of female leadership, but similar experience of male 

leadership. The study also shows that male leadership is still the ideal leadership.    

 

Keywords: leadership, gender, organizations, social construction, gender theory, male 

leadership, female leadership, expectations, experiences, stereotypes,  
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1. Inledning  

 

1.1. Bakgrund 

Jämställdhetsdebatten är ett ständigt återkommande ämne i dagens samhälle runt om i 

världen. Sverige är ett av världens mest jämställda land men trots detta blir kvinnor i 

arbetslivet kritiserade för handlingar som män i liknande positioner inte kritiseras eller 

ifrågasätts för. Det är tydligt att skickliga kvinnor drabbas av aggressiva kampanjer på sociala 

medier och där kvinnor på maktpositioner ofta får utstå hatstormar där det är vanligt att 

kvinnliga politiker, journalister eller domare måste utstå olika drev. Kvinnorna får höra att de 

är glåpare, att de har en galaxhjärna eller att de är misslyckade politiker. Det är därmed tydligt 

att framgångsrika kvinnor som når en hög position behandlas och döms hårdare än män 

(Eliasson m.fl., 2019). 

Trots att kvinnor på chefspositioner ökar dominerar fortfarande männen dessa befattningar. 

Det är en obalans i könsfördelningen bland chefer i de flesta branscher, med undantag av 

politiker, högre ämbetsmän och vd:ar. Statistiken visar att det endast är 4 av 15 branscher som 

har en jämn könsfördelning (SCB, 2017). Den tydligaste skillnaden bland könsfördelningen 

visade sig vara inom handelssektorn där andelen kvinnor bland cheferna var 29 procent och 

andelen män 71 procent. Undersökningen visar att kvinnor återfinns och dominerar inom den 

kvinnodominerade yrkesbranschen medans männen återfinns i de mansdominerade (SCB, 

2017). I Sverige visar statistiken om chefspositioner att majoriteten av kvinnor som strävar 

efter att besitta chefspositioner når endast till de längre nivåerna inom hierarkiska 

organisationer. När de kvinnliga cheferna försöker nå till de högre chefspositionerna blir de 

däremot begränsade. Detta beror på att arbetsmarknaden är starkt könssegregerad (Drake & 

Solberg 1996, s 21). 

Hur kommer det sig att det är fler män än kvinnor som befinner sig chefspositioner? Det finns 

olika förklaringar till att det ser ut såhär och det förklaras oftast med att ledarskap alltid har 

präglats av den manliga normen. Manliga egenskaper har således ansetts som lämpliga och 

viktiga för att vara en ledare medan kvinnliga egenskaper inte har kopplats till ledarskap 

överhuvudtaget (Yukl, 1998, s 361).  
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Utifrån detta sätt att se på ledarskap kommer denna studie att belysa på vilka sätt ledarskap är 

associerad till könen. Detta kommer att analyseras genom att ta hänsyn till hur förväntningar 

och upplevelsen av kvinnligt och manligt ledarskap är socialt konstruerat. Då tidigare studier 

främst har fokuserat på ledares uppfattningar om kvinnliga och manliga chefer anses det 

ytterst relevant att undersöka kvinnligt och manligt ledarskap utifrån medarbetares perspektiv. 

Att undersöka relationen mellan genus och ledarskap är sociologisk relevant för att synliggöra 

hur genusnormer konstrueras och reproduceras inom organisationer. 

 

1.2. Syfte och frågeställning: 

Syftet med denna studie är att undersöka medarbetares förväntningar kring ledarskap, för att 

sedan undersöka om upplevelsen kring deras förväntningar om manligt och kvinnligt 

ledarskap upprätthåller eller utmanar genusnormer om kvinnligt och manligt ledarskap. För 

att undersöka detta kommer studien att fokusera på följande frågeställningar: 

 

1.Vilka önskvärda och icke-önskvärda egenskaper förknippas med ledarskap och i 

vilken mån är dessa könade? 

2. På vilka sätt finns det olika förväntningar på ledarskap för kvinnliga och manliga 

chefer?   

3. På vilka sätt upprätthåller eller utmanar medarbetares förväntningar och upplevelser 

av kvinnliga och manliga chefer en genusnormativ uppfattning om ledarskap? 
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2. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt kommer olika aspekter av kön och ledarskap att presenteras. De aspekter som är 

mest centrala för denna studien är tidigare forskning som berör kön och organisation samt 

konstruktionen av kvinnligt och manligt ledarskap. Dessa aspekter kommer bidra till att få en 

större förståelse för hur manligt och kvinnligt ledarskap konstrueras i organisationer.  

 

Under mitten av 1970-talet växte det fram ett intresse av att forska om ledarskap ur ett 

genusperspektiv på grund utav den tidigare kritiken som riktas mot den könsblinda 

forskningen (Fogelberg-Eriksson, 2005, s 12). Inom tidigare forskning relaterad till ledarskap 

har man också valt att tolka ledarskap som ett social konstruktionistiskt fenomen (Holgersson 

m.fl. 2011, s 149). 

 

I tidigare forskning gällande organisation och ledarskap framhävs det att könen tilldelas olika 

möjligheter och begränsningar att utvecklas inom karriären (Kanter, 1977). Studien visade 

dessutom att individers möjligheter till att sträva inom olika positioner beror på gemenskapen 

mellan de anställda inom organisationen. Gemenskapen bland de anställda visade sig även ha 

en stor påverkan på individens möjligheter till att accepteras inom organisationen (Kanter, 

1977). Vidare visar studien att om en individ uppfattas som annorlunda genom ett avvikande 

beteende inom organisationen, kan detta senare leda till tre konsekvenser; synlighet, kontrast 

och assimilering (Kanter, 1977). Den första konsekvensen synlighet innebär att individer som 

anses vara annorlunda, synliggörs mer än de individer som tillhör majoriteten i 

organisationen. Att en individ anses som annorlunda inom en organisation beror på själva 

individen snarare än individens prestation. Agerar individen på ett sätt som kan tolkas 

negativt av majoriteten bidrar det till en generalisering av gruppen som den enskilde individen 

representerar. Ett exempel på detta menar Kanter kan vara hur en kvinnlig chef 

uppmärksammas som annorlunda av majoriteten, detta beror vanligtvis på att hon är kvinna 

snarare än en kvinnlig chef (Kanter, 1977).  

 

Studien förklarar vidare att den andra konsekvensen kontrast beskriver att en homogen grupp, 

det vill säga en grupp som består utav samma sorts medlemmar, tolkar deras gemensamma 

kultur som given. En utomstående individ som kommer och ”stör” majoritetens tillhörighet 

bidrar till att gruppen stärker sin gemenskap och bibehållandet av dess kultur och gränser.  
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Detta bidrar till att den homogena gruppen anses som mer lika varandra och den utomstående 

tolkas som avvikare (Kanter, 1977). Ett exempel på detta menar Kanter kan vara hur en 

kvinnlig chef bidrar till att manliga kollegor grupperar sig för att undvika att deras 

gemensamma kultur ska förstöras. Att männen stärker sin grupptillhörighet och anses som 

mer lika varandra bidrar till att kvinnliga chefer uppfattas som avvikare (Kanter, 1977). 

Studien förklarar den tredje konsekvensen assimilering som beskriver den process som en 

representant för en minoritetsgrupp måste genomgå. De medlemmar som tillhör en majoritet 

bidrar till olika exempel på hur människor bör bete sig. Individer som tillhör 

minoritetsgrupper behöver därmed anpassa sig efter majoritetens sätt att bete sig. Studien 

framhäver att ett resultat av detta blir därmed att individer som tillhör en minoritet och beter 

sig utifrån majoritetens villkor, kommer inte att tolkas som enskilda individer utan istället 

stereotypiseras av utomstående medlemmar som tillhör majoriteten. Ett exempel på detta 

menar Kanter kan vara hur en kvinnlig chef anammar sig en auktoritär ledarstil inom 

organisationen. Männen som tillhör majoriteten av organisationen kan då uppfatta den 

auktoritära kvinnan som annorlunda för hennes auktoritära ledarstil inte går ihop med 

beteenden som en kvinna generellt förknippas med (Kanter, 1977). Studien visar att dessa 

konsekvenser bidrar till att könens villkor till framtida möjligheter inom organisationer 

framställs som olika. I studien framhävs det även att organisationsstrukturen är viktigare än 

könstillhörigheten för att lyckas nå en värdig position inom organisationen. I detta fall visar 

det sig att männen oftast tilldelas positioner som anses vara betydelsefulla för framtida 

karriärmöjligheter, medan kvinnor tilldelas positioner som anses som icke-värdiga. För att 

kvinnor respektive män ska få samma villkor som männen menar Kanter att organisationens 

struktur måste förändras snarare än könen (Kanter, 1977).  

 

I tidigare forskning framhävs det i att manligt ledarskap definieras med egenskaper som 

analytisk förmåga, önskan att ha kontroll, strategiskt planeringssätt och självupptagen. Vidare 

identifierar man kvinnligt ledarskap tillsammans med lyhördhet, god 

kommunikationsförmåga, empati och samarbetsvillig (Kvitvik 1995 refererad i Drake & 

Solberg, 1996, s 278). En annan forskning med liknande syfte undersökte kvinnliga och 

manliga chefers uppfattning gällande manlig och kvinnlig ledarstil. Studien framhäver att 

karaktärsdragen som är legitima för en manlig chef är att mannen anses tydligt rationell i sin 

ledarroll och anpassar sig objektivt till organisationen. Manliga chefer uppfattas också att 

bortprioritera långsiktiga mål inom organisationen då kortsiktiga mål anses som mer 

betydelsefulla (Loden 1987 refererad i Drake & Solberg, 1996, s 280).  
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Studien visar även att kvinnliga chefer i större utsträckning deltar och stödjer sig mer åt 

känslomässiga situationer och händelser, såsom konflikter och olika problem inom 

verksamheten. Kvinnliga chefer tenderar även att leda ett arbete ur ett mer långsiktigt 

perspektiv vilket betyder att kortsiktiga och intensiva mål inte får lika stort värde (Loden 1987 

refererad i Drake & Solberg, 1996, s 280).   

 

Forskning visar också att medarbetares typiska uppfattningar om hur män och kvinnor beter 

sig oavsett yrkesposition grundar sig till stor del av egenskaper som baserar sig i den 

essentiella uppfattningen det finns om kön (Wahl & Linghag, 2013). Utifrån den essentiella 

uppfattning det finns om kön förväntas kvinnan bete sig utifrån hennes moderliga egenskaper 

och där mannen istället beter sig utifrån egenskaper som kopplas ihop med styrka och 

ambition. Vidare menar författarna i studien att de typiska egenskaperna som män och 

kvinnor tilldelas bygger på den konstruktion utifrån de sociala och kulturella villkor som 

dominerar inom företaget (Wahl & Linghag, 2013.  

 

I och med att kvinnligt och manligt i relation till ledarskap konstrueras på olika sätt har det 

vidare gjorts en studie utifrån kvinnliga medarbetenas uppfattningar om deras karriärvillkor 

inom en organisation. Empirin visar att utifrån hur kvinnorna upplever olika villkor gällande 

deras möjlighet till karriärsutveckling inom organisationen resulterar i konsekvenser för dem 

(Wahl, 1992). Studien framhäver att det finns en maktrelation mellan könen i organisationen. 

Konsekvensen utav denna maktrelation synliggörs genom att det enbart är kvinnor anses vara 

bristfälliga som chefer och därmed begränsas då de försöker klättra inom den hierarkiska 

strukturen i organisationen som förväntas hållas traditionellt mansdominerad. Detta kan 

uppfattas som ett hot för den traditionella organisationen eftersom det är kvinnor som bidrar 

till hotet för den traditionella organisationsstrukturen (Wahl, 1992). Skillnaden mellan 

kvinnornas vilja och vad de tilldelas kan också tolkas som ett maktförhållande mellan könen. 

Studien framhäver att en konsekvens av detta blir att kvinnorna upplever diskriminering både 

i form av direkt och indirekt diskriminering då de försöker klättra till högre positioner i 

organisationen. Den direkta diskrimineringen som kvinnorna upplever var situationsbunden 

och den indirekta var kopplat till ett individuellt problem såsom annorlunda arbetstid snarare 

än strukturellt. Något som studien även framhäver är att kvinnorna upplever diskrimineringen 

av män och främst manliga chefer inom organisationen (Wahl, 1992). Studien förklarar att 

den traditionella organisationsstrukturen kan tolkas som ett hinder för kvinnorna som vidare 

leder till indirekt och direkt diskriminering.  
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De kvinnor som ambitiöst strävar efter en karriär genom att söka kvalificerade arbetsuppgifter 

inom högre positioner upplever också mer diskriminering. En förklaring till den direkta och 

indirekta diskriminering kvinnorna upplever menar Wahl kan bero på att kvinnorna bryter 

mot den traditionella organisationens normer (Wahl, 1992).  

 

Tidigare forskning har tittat på kvinnliga och manliga chefers arbetsvillkor genom att 

undersöka könens möjligheter till att agera som chefer, samt vilken typ av ledarstil de har 

(Keisu, 2009). Studien kommer fram till att män och manlighet är starkt kopplat till 

ledarskapsidealet och där ledarskapspraktiken går att förknippa med egenskaper och 

beteenden som vanligtvis associeras med mannen i samhället. Exempel på detta kan vara 

föreställningen som finns att manliga chefer uppfattas som raka och beslutsamma medan 

kvinnliga chefer uppfattas som känslosamma och otydliga chefer (Keisu, 2009). I och med de 

olika föreställningarna av manligt och kvinnligt ledarskap förklarar studien också att män och 

maskulinitet överordnar kvinnor och femininet när det kommer till utövandet av ledarskap. 

Studien visar också att män och kvinnor utövar ledarskap likvärdigt sätt men att den 

föreställning som finns om kön kommer att bidra till att manliga och kvinnliga chefer 

uppfattas som olika chefer (Keisu, 2009).   
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3.Teori 

 

3.1. Presentation av teorier 

Teoriavsnittet syftar till att uppmärksamma de teoretiska grunderna som kommer vara 

avstamp för analysen och förståelsen av medarbetarnas förväntningar och upplevelser av 

kvinnligt och manligt ledarskap. Det övergripande perspektivet för denna studie är social 

konstruktion. Relevanta teorier och teoretiska begrepp för denna studie kommer också att 

användas som analysverktyg och kan förstås utifrån den sociala konstruktionen. Ytterligare 

teoretiska perspektiv som kommer vara i fokus för denna studie är genusordningen och 

egenskaper kopplade till manlig och kvinnlig ledarstil. Dessa teoretiska perspektiv kommer 

att presenteras i följande ordning för att läsaren på ett begripligt sätt ska förstå teorierna och 

dess relation till varandra.    

 

3.2. Social konstruktion av genus 

Social konstruktion som teori och tankesätt fokuserar på att vi lever i en värld där vår 

verklighet inte är objektivt given utan socialt konstruerad (Wahl, 1992, s 19). Därmed är det 

omöjligt att skapa en objektiv verklighet då vår verklighet skapas, formas och upprätthålls 

utifrån våra kulturella, historiska och språkliga uppfattningar om det verkliga livet (Sandberg, 

1999, s 42).  

 

Sedan början av 1990-talet ansågs kön vara en social konstruktion (Eriksson- Zetterquist m.fl. 

2011, s 313). För att lättare kunna särskilja den biologiska delen kön från det socialt 

konstruerade könet valde man att benämna genus som ett begrepp som skulle förklara den 

historiska, kulturella och sociala konstruktionen av manligt och kvinnligt (Eriksson-

Zetterquist, m.fl. 2011, s 305). Det kulturella perspektivet av genus förklarar hur synen på 

manligt och kvinnligt kan se olika ut beroende på hur olika kulturer kan skapa våra 

uppfattningar om genus, men även vad genus kan få för betydelse inom olika organisationer 

(Eriksson- Zetterquist m.fl. 2011, s 313).  Den sociala konstruktionen utgår alltså ifrån att 

kvinnligt och manligt är socialt konstruerade och relationella fenomen som skapas och 

reproduceras genom sociala samspel, snarare än att kvinnligt och manligt är objektivt givna 

(Sandberg, 1999, s 43).   
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I och med att genus är ett relationellt och socialt konstruerat fenomen kan man också förstå 

relationen mellan manligt och kvinnligt genom att tolka dem som norm och avvikare. Då 

norm och avvikare skapas genom maktrelationer kommer normen också definiera avvikaren 

och inte tvärtom. Detta bidrar även till att normen har tolkningsföreträde till vad som anses 

som avvikande. Detta ökar också förståelsen om manligt och kvinnligt och hur det tolkas som 

motsatsen till varandra (Holgersson m.fl., 2011, s 133–134).  

 

Maskulinitet och femininet är vidare två begrepp som förklarar åtskiljandet av hur män och 

kvinnor hanterar känslor, tankar, beteenden och självuppfattningar olika utifrån vilket socialt 

kön de tillhör (Alvesson & Billing, 1999, s 90). De betydelsefulla karaktärsdrag som 

vanligtvis associeras med maskulinitet är rationalitet, distans, konkurrens och kontroll 

(Alvesson & Billing, 1999, s 92–93). De karaktärsdrag som associeras med femininitet är 

omvårdnad, medlidande, känslighet och empati (Alvesson & Billing, 1999, s 94). Dessa 

egenskaper som beskriver typiska maskulina och feminina karaktärer bidrar till en 

stereotypisk bild av män och kvinnor i samhället. Begreppet stereotyp beskriver den 

essentiella förställningen och förenklade uppfattningen som existerar om en individ, vilket 

också bidrar till en generaliserad bild av individen och den tillhörande gruppen (Crisp & 

Turner, 2014, s 106–107). Ridgeway (2001) menar vidare att samhällets uppfattningar om 

kön och status utmynnas i stereotyper om män och kvinnor. Eftersom kvinnor tilldelas en 

underordnad status i samhället förknippas dem även med mindre önskvärda egenskaper, 

specifikt egenskaper som till exempel hushållssysslor och modersrollen. Kvinnor på höga 

positioner påverkas även av dessa stereotypa uppfattningar inom organisationer och främst av 

sina manliga kollegor. I och med detta går det även att förstå att en stereotypisk bild av män 

grundar sig i en uppfattning som inte stämmer överens med den stereotypiska uppfattningen 

som existerar hos kvinnor (Ridgeway, 2001). Med hjälp av maskulinitet och femininet kan 

man försöka förklara reproducerandet eller brytandet mot de existerande genusstereotyper i 

samhället. Män som anses bryta den maskulina stereotypen tolkas som icke-man, 

homosexuella och av mer kvinnlig karaktär (Alvesson & Billing, 1999, s 94). Medan kvinnor 

som bryter den feminina stereotypen och upprätthåller en mer maskulin karaktär kan istället 

uppfattas som aggressiva (Alvesson & Billing, 1999, s 97). Maskulinitet och femininet är 

utifrån den sociala konstruktionen inte objektivt formade kategorier utan något som 

produceras och reproduceras inom organisationer (Eriksson-Zetterquist m.fl. 2011, s 313–

314).  
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3.3. Genusordning   

Genus är ett begrepp som tillkom för att beskriva hur kön är socialt konstruerat, där det finns 

en föreställning om vad som är kvinnligt och manligt. Det finns en hierarkisk relation mellan 

könen och är något som alltid är närvarande i alla rum (Fogelberg-Eriksson, 2005, s 24–25).  

Detta möjliggör att vidare föra en diskussion om hur konstruktionen av kön kan leda till olika 

konsekvenser i samhället. Maktförhållande mellan män och kvinnor är ett sätt att analysera 

detta på eftersom maktrelationen mellan könen är något som också genomsyrar de olika 

sociala rummen (Fogelberg-Eriksson, 2005 s 24). Maktrelationen mellan män och kvinnor 

tolkas som ett genussystem. Ett genussystem beskriver alltså strukturer och processer som 

skapar och upprätthåller den ojämställdhet som finns i samhället (Hirdman, 2001, s 19). 

 

Hirdman menar att det går att göra genus och att detta kan ske i tre formler. Den första 

formeln beskrivs som grunden och den beskrivs som A - icke A och detta betyder att A står för 

man och icke A för icke man. Hirdman refererar till den antika tankegången och exemplifierar 

det med att kvinnan ansågs vara icke närvarande. Den andra formeln beskrivs som A - a där A 

står för mannen och a för kvinnan. Denna formel utgår ifrån att kvinnan är en sämre version 

av mannen vilket betyder att det egentligen bara finns ett kön och det är mannen. Den tredje 

och sista formeln beskriver Hirdman som A - B formeln och benämns vid den normativa. 

Detta betyder således att kvinnan skiljer från mannen eftersom kvinnor ansågs besitta 

egenskaper som var annorlunda och något som skiljdes från mannens. Inom denna formeln 

handlar det om en ständig jämförelse mellan kvinnan och denna norm, vilket är mannen 

(Hirdman, 2001, s 27–28).  

 

Hirdman menar alltså att genussystemet består av två principer. Dessa två principer är könens 

isärhållande och manlig överordning. Könens isärhållande handlar om att man och kvinna, 

precis som manligt och kvinnligt ses som motsatsen till varandra. Detta blir ett resultat av att 

kvinnor och män återfinns inom olika arenor i samhället och det syns även i arbetsdelningen. 

Den andra principen handlar om att mannen ses som normen och som utgångspunkten i 

samhället där hans handlingar anses att vara av mer betydelse än kvinnliga. Kvinnan ses alltså 

i och med detta som något avvikande (Hirdman,2001, s 57). 

 

Genus skapas i alla sociala rum och i organisationer är det inget undantag att genus och 

genusordningen skapas och upprätthålls. Joan Acker menar att det finns olika processer som 

blir ett resultat av att det skapas genus med tyngd på skillnader i organisationer.  
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Exempel på detta är att det sker uppdelningar mellan arbetsuppgifter och att olika löner 

tilldelas mellan könen där kvinnan får de sämre villkoren och männen de bättre. Dessa 

exempel tydliggör hur genus och genusskillnader skapas (Acker, 2006).  

 

3.4. Genus, organisation och ledarskap   

För att förstå sociala konstruktioner av kön i organisationer förklarar Joan Acker att män och 

kvinnor inte kommer in i organisationer som förutbestämda varelser, utan formas som 

kvinnliga och manliga varelser utifrån den process och sociala samspel som sker inom 

organisationen. Den sociala konstruktionen leder till att män och kvinnor kommer att tillhöra 

olika sysselsättningsgrader inom organisationer där det manliga könet dominerar högre 

ledarpositioner medan kvinnor representerar lägre ledarpositioner, men också genom 

tilldelandet av arbetsuppgifter (Acker, 2006).  

 

Vidare förklarar begreppet könsstruktur organisationsstrukturen utifrån ett könsperspektiv. 

Inom organisationer förklarar begreppet könsstruktur att de existerar tre segregeringar mellan 

könen i organisationer. Den första är antalsmässigt fördelningen av män och kvinnor i 

organisationen. Den andra segregeringen är att män och kvinnor återfinns inom olika yrken 

och positioner i organisationen. Den tredje segregeringen är den hierarkiska ordningen mellan 

män och kvinnor i en organisation. Dessa segregeringar talar om att det finns en maktrelation 

mellan män och kvinnor inom en organisation, där mannen anses som det normativa 

ledarskapsidealet och där kvinnans anses avvika från ledarskap (Holgersson m.fl., 2011, s 

133). 

 

Att organisationer har präglats av mansdominans och där män besitter maktpositioner går att 

förstå genom att belysa det teoretiska begreppet homosocialitet. Homosocialitet förklarar 

männens förhållningssätt till varandra. Detta genom att organisationer domineras av män 

vilket även kommer leda till att män identifierar och orienterar sig med varandra. Detta 

kommer leda till att intresse, gemenskap och identifikation hos männen har en stor betydelse 

för hur män tillfredsställds av andra män. Konsekvensen av detta blir att män fortsätter att 

leda andra män till ledande positioner, vilket bidrar till att män tillskriver sig överordnade 

positioner och kvinnor till underordnade positioner. Att organisationer präglas av 

mansdominans bidrar därmed också till könssegregering inom organisationer (Wahl, Linghag, 

2013, s 24).  
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För att vidare förstå hur män och kvinnors olika villkor inom organisationen skapas kan man 

tolka organisationer som arenor. Inom dessa arenor tillåts män och kvinnor att integrera och 

samspela där deras handlingar bygger på olika villkor och situationer, därmed kan man också 

förstå på vilket sätt kvinnligt och manligt skapas i relation till varandra. Då kvinnligt och 

manligt skapas i relation till varandra kommer dessa strukturer även tolkas och uppfattas olika 

i relation varandra (Wahl, Linghag, 2013, s 21).  

 

Konstruktionen av kvinnlighet och manlighet identifierar två olika sätt att se på den sociala 

konstruktionen av kön inom organisationen. Den första är könsskapande inom organisationen 

som förklarar hur konstruktionen skapar olika föreställningar av kvinnlighet och manlighet 

inom organisationen. Den andra delen är könsordning, som beskriver att ordnandet lägger en 

värdering vid konstruktionen av kvinnor och män, där männen tillskrivs ett högre värde och 

där kvinnor anses som bristfälliga i organisationen (Linghag, 2009). I och med att mannen 

utgör normen för ledarskap bidrar till att typiska egenskaper för män och manlighet kommer 

att kopplas ihop med föreställningen om vad kompetens och ledarskap betyder (Wahl, 

Linghag, 2013, s 20).  

 

Utifrån ett social konstruktionistiskt beskrivande av ledarskap kan man förstå att ledarskap 

skapas genom sociala processer. Inom dessa sociala processer förklarar den sociala 

konstruktionen att både chefer och anställda är en del av det sociala samspelet i 

organisationen. Det sociala samspelet mellan chefer och anställda bidrar till att konstruera och 

reproducera ledarskap där manligt ledarskap anses som det rätta ledarskapet (Holgersson m.fl. 

2011, s 149, Sandberg, 1999, s 43). Genus, organisation och ledarskap är begrepp som är 

starkt förknippade med varandra. Detta leder till att man kan utgå ifrån att kvinnligt och 

manligt ledarskap kommer att konstrueras olika utifrån rådande normer inom organisationer. 

Konstruktionen av kvinnligt och manligt ledarskap har därmed en stor betydelse för hur 

kvinnligt och manligt ledarskap kommer att konstrueras som olika ledare och utifrån olika 

villkor inom organisationer (Wahl & Linghag, 2013, s 15–17).  

 

Utgångspunkten att kvinnligt och manligt i relation till ledarskap är socialt konstruerade 

betyder däremot inte att konstruktionerna av kvinnligt och manligt alltid skapas från en ny 

grund, det betyder snarare att vi individer redan har en uppfattning om ett fenomen och att 

utifrån den uppfattningen rekonstrueras fenomenet och upprätthålls i samhället (Sandberg, 
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1999, s 43). Detta kan då även förklara hur individers samspel mellan varandra bidrar till att 

kvinnligt och manligt rekonstrueras och upprätthålls.  

Rekonstruktionen av kvinnligt och manligt bidrar i sin tur till en dominerande könsstruktur 

inom organisationen där normer kring förväntningar av kvinnligt och manligt ledarskap är 

närvarande (Holgersson m.fl. 2011, s 61).   

 

3.5. Egenskaper kopplat till ledarskap och genus 

I och med att kvinnligt och manligt konstrueras olika inom organisationer kommer generella 

egenskaper förknippas med kvinnor och män, detta leder till att det finns egenskaper kopplade 

till ledarskap som förknippas med kvinnligt och manligt. Eftersom det finns olika 

förväntningar hos manliga och kvinnliga ledare där män och kvinnor konstrueras olika och 

genom olika villkor kommer leda till att egenskaperna hos könen kommer att se olika ut.  

 

För att förstå detta utvecklades två modeller kring manligt och kvinnligt ledarskap (Loden, 

1987). Lodens modell beskriver hur karaktärsdrag urskiljer sig mellan manlig och kvinnlig 

ledarstil. Karaktärsdragen som är legitima för en manlig chef är främst självmedvetenhet och 

självhävdelse. Dessa egenskaper anses värdefulla inom organisationer som innefattar en 

tydlig och strukturerad hierarki. Karaktärsdragen som är legitima för en kvinnlig chef som är 

känslomässigt involverade i verksamheten och sina anställda, där man löser problem på ett 

sätt som alla vinner av.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Utifrån denna modell ser man hur två olika ledarstilar kan bidra till organisationer på två olika 

vis. Modellen förklarar att ledarstilarna är motsatsen till varandra när det främst gäller 

agerandet inom verksamheten, närvaro, och hanterandet av emotioner (Loden 1987 refererad i 

Drake & Solberg, 1996, 281). 

Manlig ledarstil                                                 Kvinnlig ledarstil 

 
Konkurrensinriktad                                                          Samarbetsinriktad 

Självcentrerad                                                                  Deltagande 

Självhävdande                                                                  Osjälvisk  

Kontroll                                                                            Intuitiv 

Föredrar strategisk planering                                           Föredrar Ad-hoc-planering (för särskilda mål)  

Objektiv                                                                           Känslomässig 
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4. Metod 

4.1. Val av metod 

För att få en fördjupad förståelse kring medarbetares förväntningar om kvinnligt och manligt 

ledarskap anses fokusgrupper passande. Detta på grund utav att fokusgrupper kan bidra till att 

återspegla den verklighet informanten lever i, och därmed anses denna metod som en god 

källa för att åstadkomma detta (Ryen, 2004, s 90). Att använda sig av fokusgruppintervjuer 

gynnar studien eftersom informanterna kan förse forskaren med olika perspektiv och genom 

olika meningar kunna uttrycka sig om kvinnligt och manligt ledarskap (Ahrne & Svensson, 

2015, s 82). Med denna metod kan förståelsen för ämnet bli nyanserad genom att lyfta 

potentiella motsägelser i diskussionerna mellan informanterna. Diskussionerna kommer alltså 

att resultera i en förståelse om hur informanterna ser på kvinnligt och manligt ledarskap 

(Ahrne & Svensson, 2015, s 83). 

4.2. Urval 

Utifrån Alvehus beskrivning av olika urval vid en kvalitativ studie grundar sig 

rekryteringsmetoden för denna studie genom ett bekvämlighetsurval. Ett sådant urval handlar 

om att välja det som ligger nära till hands, snabbt och bekvämt i relation till hur man kommer 

i kontakt med intervjudeltagarna. I vissa fall kan detta vara ett problem då ett 

bekvämlighetsurval kan tendera att spegla en specifik mindre grupp snarare än att flera 

grupper ska kunna relatera till detta (Alvehus, 2013, s 68). Däremot ansågs detta urval som en 

genomförbar metod då syftet med studien inte skulle påverkas negativt av ett 

bekvämlighetsurval eftersom det handlar om informanternas perspektiv oavsett kön, ålder och 

yrkesgrupp. 

Innan studiens start fanns det en ide om vilka informanter som ansågs passande för studiens 

syfte, i och med detta rekryterades informanterna genom ett målinriktat tillvägagångssätt för 

att komma i kontakt med rätt informanter. Urvalet till studien går att se utifrån tre nivåer, 

vilket är val av arbetsgivare, val av verksamhet och val av individer. Till intervjun valdes en 

kommunal verksamhet på en ort i Mellansverige som det första steget i urvalet. Arbetsgivaren 

valdes eftersom det fanns kontakter på kommunen som kunde hjälpa att rekrytera informanter 

till intervjun. Det andra steget i urvalet var att välja verksamhet inom kommunen. Målet med 

urvalet var att ta kontakt med verksamheter som varken dominerades av män eller kvinnor för 

att minimera risken att få ett vinklat perspektiv på ledarskap från ett håll i och med att synen 

kan variera beroende på kön. 
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Det tredje steget i urvalet undersökte uppsatsförfattarna tillsammans med kontakterna på 

kommunen vilka verksamheter inom kommunen som hade en relativt jämn könsfördelning 

bland medarbetarna och cheferna. Detta ansågs gynnande för studien då målet var att lyckas 

få en variation med svar och upplevelser av medarbetarna. Detta underlättades genom att 

arbetsplatserna hade en god fördelning mellan könen och även åldern. Åldersspannet på 

informanterna varierade mellan 25 och 60 år. I studien har en åldersvariation eftersökts 

eftersom erfarenheten av ledarskap kan varieras beroende på hur lång arbetslivserfarenhet de 

har. I fokusgrupperna fanns det ett åldersspann från fem till 30 år på hur länge informanterna 

har arbetat inom den kommunala verksamheten. 

Kommunens chefer på de två verksamheterna hjälpte till att rekrytera deltagare till intervjun. 

Under en arbetsplatsträff presenterade cheferna för sina medarbetare att det är två studenter på 

Umeå universitet som genomför en studie om ledarskap. Cheferna delade även ut ett 

informationsblad till de anställda där det fanns information om studiens syfte och information 

om etiska principer. Efter detta fick de anställda meddela sin chef om de ville ställa upp på 

intervjun eller inte. Det var tillräckligt många anställda som ville ställa upp för att det skulle 

bli två fokusgrupper. Deltagarna blev uppdelade i två fokusgrupper från vardera 

verksamheten med fyra individer i varje grupp bestående av två män och två kvinnor. 

Grupperna blev därmed indelade efter verksamheterna på grund utav att deltagarna skulle bli 

så anonyma som möjligt. Syftet var således att informanterna inte skulle kunna veta vem som 

har sagt vad. Grupperna blev inte informerade om när den andra gruppens intervju skulle äga 

rum för att det inte skulle uppstå diskussioner på arbetsplatsen efteråt om vad som sagts under 

intervjun. Samtliga informanter blev uppdelade i två fokusgrupper utifrån vardera 

verksamheten. Inför denna uppsats är informanternas verkliga namn fingerade.  

Fokusgrupp 1 Fokusgrupp 2   

Yasmin  Joel 

Robert  Erik  

Emma,  Josefine  

Juan  Lydia  
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4.3. Tillvägagångssätt 

Intervjuerna skedde i fokusgrupper där grupperna tillsammans fick diskutera olika ämnen i 

relation till kvinnligt och manligt ledarskap. Samtliga intervjuer spelades in med 

medarbetarnas godkännande. Vardera intervjuer pågick i ungefär en timme i en miljö där 

informanterna kände sig trygga (Ahrne & Svensson, 2015, s 52). Intervjuerna skedde utanför 

arbetstiden på ett café i en lugn miljö och valet av cafét bestämdes tillsammans med 

informanterna. Valet av plats för intervjun gjordes för att öka informanternas anonymitet 

gentemot deras kollegor. Valet av plats grundas också i att informanterna skulle få en distans 

till sina egna arbeten och chefer och därmed bidra till mer ärliga i sina svar. Under 

intervjuerna var det en utmaning att styra diskussionen så att den skulle handla generellt om 

egenskaper kopplat till kvinnligt och manligt ledarskap snarare än att informanterna skulle 

börjar diskutera deras egna chefers egenskaper. 

4.4. Etiska aspekter 

De etiska aspekter som tagits hänsyn till är främst vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 

principer vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Redan vid första kontakt, det vill säga via mail och 

informationsblad presenterades de etiska principerna i kort för att sedan presentera dem mer 

utförligt vid intervjutillfället. Den första principen är informationskravet och handlar om en 

presentation gällande syftet med studien. Detta var ett viktigt krav att följa eftersom studien 

undersöker ledarskap och kan ses som ett relativt känsligt ämne. Detta handlar om att det kan 

finnas en rädsla hos medarbetarna att deras medverkan i intervjun kan påverka arbetsvillkoren 

negativt om de skulle yttra sig om sina egna ledare i negativ bemärkelse. Det var således 

viktigt att medarbetarna inte skulle misstolka och tro att intervjun skulle komma att handla om 

sina egna chefer utan snarare om ledarskap generellt. 

I och med att kön och genus kan tolkas som ett känsligt ämne blir samtyckeskravet viktigt. 

Kön och genus är ett ämne som i mångas ögon kan tolkas som något negativt då det finns 

åsikter om att genus är ett ämne som inte behöver uppmärksammas i samhället. I och med 

detta kan det finnas en rädsla hos informanterna om att uttrycka fel åsikter, det vill säga att de 

känner en press på att uttrycka sig ”rätt” i frågan. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna 

samtycker och bestämmer över sin egen medverkan där de kan avbryta när som helst under 

intervjuns gång (Vetenskapsrådet, 2002, s 7–14).  
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Med detta i åtanke informerades deltagarna att de fick välja vilka ämnen de ville vara med att 

diskutera, vilket betyder att de kunde avbryta om de bara ville diskutera ämnet ledarskap eller 

bara genus. Samtyckeskravet ansågs också viktigt i och med att det var cheferna på 

arbetsplatsträffen som presenterade förslaget om att delta i denna undersökning. Cheferna 

blev meddelade av uppsatsförfattarna att det var viktigt att framföra för samtliga medarbetare 

att deltagandet i undersökning var frivilligt.  

Utifrån konfidentialitetskravet blev deltagarna informerade om att de kommer att vara 

anonyma i studien så att det inte skulle ske spekulationer på arbetsplatserna efteråt om vem 

som har yttrat sig om vad. Den sista principen som benämns är nyttjandekravet, medarbetarna 

blev informerade om att datamaterialet endast kommer att användas till det uttalade 

forskningsändamålet och inte till kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002, s 7–14). Detta 

gjordes för att respondenterna skulle känna sig bekväma vid att ställa upp och genomföra 

intervjun. 

4.5. Analysprocess 

Då uppsatsen fokuserar på att förstå och analysera informanternas förväntningar om ledarskap 

samt subjektiva upplevelser anses en tematisk analys vara en passande analysmetod. Detta då 

tematisk analys fokuserar på att identifiera, rapportera och analysera teman och mönster 

utifrån deltagarnas upplevelser (Braun & Clarke, 2006). En fördel med metoden är att den inte 

är bunden till en teoretisk ram att förhålla sig till. En tematisk analys utgörs av en steg-för-

stegguide för att analysera data och hitta olika teman. Denna guide består av sex faser (Braun 

& Clarke, 2006). 

Det första steget handlar om att bekanta sig med det insamlade data. Detta gjordes genom att 

datamaterialet transkriberades ordagrant. Intervjuerna blev inspelade för att sedan kunna 

transkriberas. Att transkribera handlar om att transformera om ljudfilerna till text där man 

återger vad som sagts i intervjuerna. Under transkriberingen blev intervjupersonerna 

avidentifierade på grund av etiska skäl (Arne & Svensson, 2015 s 53). Detta genomfördes 

genom att informanterna blev tillskrivna andra namn än deras egna. Det hade bestämts redan 

innan intervjuerna att anteckna viktiga aspekter för att kunna underlätta transkriberingen. 

Utmaningar som uppstod under transkriberingen var att identifiera informanterna eftersom det 

var många röster att identifiera, men diskussionerna var inte otydliga i sig. När det fanns en 

bra kännedom om materialet och när intervjuerna hade läst igenom flera gånger var det dags 

att skapa initiala koder, vilket är den andra fasen.  
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Empirin bröts ner i mindre delar och det skapades koder som sammanfattade materialet med 

nyckelord och nyckelmeningar (Braun, Clarke, 2006). Till en början blev det många 

upprepade koder när informanterna diskuterade egenskaper i relation till ledarskap, men efter 

att materialet blev läst igenom igen skalades ett visst antal koder bort som inte ansågs vara 

viktiga eller att koder som gick in i varandra slogs ihop. Efter detta undersöktes det om det 

fanns några sammanhängande koder som skulle kunna bilda grupper i form av tematiska 

kategorier, vilket är fas tre (Braun, Clarke, 2006). Koder som handlade om typiska 

ledarskapsegenskaper i relation till kvinnligt och manligt samt att erfarenheter av kvinnligt 

och manligt ledarskap utformades till teman. 

I analysen identifierades två teman där det första temat fick benämningen definitionen av 

ledarskap och det andra förväntningar och upplevelser av kvinnligt och manligt ledarskap. 

Att namnge dessa temana avser steg fem i guiden och i enighet med Braun och Clarke (2006) 

är det viktigt att teman är lätta att begripa, vilket resulterade i att tema ett fick relevanta 

underavsnitt eftersom temat var relativt omfattade (Se bilaga 1). Dessa teman kommer att bli 

utgångspunkten för analysen och med hjälp av valda teorier kommer dessa analyseras 

ytterligare i nästa del. 
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5. Analys 
  

5.1. Presentation av teman 

I denna analysdel kommer resultatet av diskussionerna presenteras utifrån hur informanterna 

definierar ledarskap, samt deras förväntningar och upplevelser av kvinnligt och manligt 

ledarskap. Genom en tematisk analys beskriver temat definitionen av ledarskap 

informanternas gemensamma uppfattningar om vilka egenskaper som associeras som 

önskvärda och icke-önskvärda egenskaper hos en ledare. Temat förväntningar och 

upplevelser av kvinnligt och manligt ledarskap beskriver informanternas förväntningar och 

subjektiva upplevelser av kvinnligt och manligt ledarskap. Dessa teman kommer att vara 

utgångspunkten för analysen av det som kommer att undersökas. De två teman som har 

identifierats kommer att presenteras och analyseras tillsammans med de tidigare nämnda 

teorierna och relevanta diskussioner. Detta för att förstå helheten kring förväntningar och 

upplevelsen av kvinnligt och manligt ledarskap. 

 

Diskussionerna som kommer att presenteras i analysdelen består utav ihopsatta diskussioner 

angående medarbetarnas mest framhävande och gemensamma uppfattningar om kvinnligt och 

manligt ledarskap. Dessa diskussioner kommer antingen uttalas av samtliga medarbetare eller 

en sammansättning av två till tre medarbetare per diskussion. Diskussionerna kommer alltså 

att presenteras utifrån det flera individer tillsammans diskuterar och utifrån det bildas det 

citatblock.  

 

De egenskaper som medarbetarna förknippar med definitionen av ledarskap samt 

förväntningar och upplevelsen av kvinnligt och manligt ledarskap är till stor del omgjorda till 

synonymer i analysen. Detta gjordes för att underlätta för läsaren vilka egenskaper 

medarbetarna förknippar med de två teman. Egenskaperna motsvaras också av synonymer 

inom Lodens modell och är något som uppmärksammas i denna analys. Dessa egenskaper är 

närvarande och egoistisk som motsvaras av deltagande och självcentrerad i Lodens modell.  
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5.2. Definitionen av ledarskap 

Medarbetarnas uppfattningar och definitioner av ledarskap var tydliga att identifiera. Utifrån 

empirin har egenskaper kunnat urskiljas, både kopplat direkt till vad medarbetarna anser är 

önskvärda och icke-önskvärda egenskaper om ledarskap. De egenskaper som presenteras i 

analysen är centrala i medarbetarnas diskussioner där de har gemensamma uppfattningar om 

önskvärda och icke-önskvärda egenskaper om ledarskap. Medarbetarnas uppfattning om 

definitionen av ledarskap kommer vara avstamp för att sedan diskutera medarbetenas 

förväntningar och upplevelser av kvinnligt och manligt ledarskap.  

  

5.2.1. Önskvärda egenskaper hos en ledare 

Utifrån diskussionerna i fokusgrupperna går det att definiera egenskaper som medarbetarna 

anser är önskvärda hos en ledare. Samtliga medarbetare förknippade egenskaperna 

närvarande, tydlighet, kontroll, förtroende och lyhördhet med ett önskvärt ledarskap. 

  

Närvarande förklarade medarbetarna som en viktig egenskap hos ledaren. Det var önskvärt 

att ledaren var delaktig inom organisationen tillsammans med medarbetarna. Medarbetarna 

ansåg även att det var viktigt att chefer är närvarande om de anställda vill ventilera om något 

har inträffat, exempelvis att en konflikt håller på att uppstå eller redan har uppstått. 

  

Lyhördhet var ytterligare en egenskap som medarbetarna förknippade med ett önskvärt 

ledarskap. Medarbetarna värdesätter en ledare som lyssnar på sina anställda och som är 

mottaglig för kritik och diskussioner. En lyhörd chef uppskattas för att kunna skapa en god 

relation till sin chef. 

 

Kontroll ansåg medarbetarna var en viktig egenskap för att en chef ska lyckas i sin ledarroll, 

detta för att medarbetarna bedömer kontroll som en önskvärd egenskap hos en chef och som 

kan bidra till att medarbetarna känner sig trygga i sitt arbete och på arbetsplatsen. En chef 

som har kontroll bidrar också till att ta god hand om verksamheten.   

 

Joel, Erik och Josefine från fokusgrupp två framför tillsammans en diskussion inom ramen för 

ett önskvärt ledarskap kring egenskaperna närvarande, lyhördhet och kontroll. Informanterna 

uttalar sig i ordning på följande sätt: 
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Joel: Jag tycker det är jätteviktigt att man känner att chefen har bra koll och 

kontrollerar verksamheten.  

Erik: Precis, att chefen vill lyssna och är ute på golvet med sina medarbetare är 

något som är viktigt då jag tror att det kan bidra till att chefen är mer uppmärksam 

både i verksamheten och bland de anställda.  

Josefine: Jag tycker att det underlättar för medarbetarna med en närvarande chef 

som är tillgänglig, speciellt om konflikter kan uppstå mellan medarbetarna men även 

saker som gäller arbetsuppgifter.  

  

Tydlighet bedömde medarbetarna som en önskvärd egenskap i relation till att en chef ska vara 

tydlig kring tilldelandet av arbetsuppgifter och tydlig i sitt sätt att kommunicera med sina 

medarbetare. Detta anser medarbetarna kan bidra till att man känner sig trygg med sin 

arbetsuppgift och roll på arbetsplatsen. 

  

Förtroende till chefen är viktigt för medarbetarna om man ska kunna förlita och känna sig 

trygg hos sin chef. Detta för att man lättare som medarbetare ska kunna gå till sin chef om 

problem uppstår och att detta stannar mellan chefen och medarbetaren. Förtroende är också 

viktig på så vis att medarbetarna känner att chefen står upp för medarbetare och verksamheten 

när påtryckningar från utomstående aktörer kan påverka medarbetarnas arbetsvillkor negativt. 

Vidare fortsätter Yasmin, Emma och Juan från fokusgrupp ett att tillsammans föra en 

diskussion inom ramen för ett önskvärt ledarskap gällande egenskaperna tydlighet och 

förtroende, där de uttalar sig i ordning på följande sätt:  

 

Yasmin: Jag värderar verkligen att man kan lita på sin chef, tycker det är så viktigt. 

Emma: Verkligen, håller med dig, speciellt viktigt att chefen stöttar sina anställda 

vid situationer som ligger utanför den anställdes ansvar. 

Juan: Jag tycker också att det är viktigt att chefen borde vara tydlig i sitt sätt att prata 

med sina anställda så att man jobbar mot samma mål.  

 

5.2.2. Icke-önskvärda egenskaper hos en ledare 

Utifrån diskussionerna i de två fokusgrupperna går det att identifiera egenskaper som 

medarbetarna anser är icke-önskvärda hos en ledare. Icke-önskvärda egenskaper hos en ledare 

som förknippas med ett icke-önskvärt ledarskap definierade samtliga medarbetare som 

konflikträdd, otrygg i sin ledarroll och egoistisk ledare. 
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Konflikträdd var enligt medarbetarna en egenskap som innebär att en chef inte kan bemöta 

kritik om verksamheten, eller att chefen undviker att lösa konflikter inom arbetsgruppen. Som 

chef är det viktigt att kunna bemöta kritik som berör verksamheten och arbetsgrupperna.  

En chef som är rädd för att lösa konflikter inom arbetsgrupper är också något som 

medarbetarna ansågs tillhöra ett icke-önskvärt ledarskap.  Robert och Emma i fokusgrupp ett 

diskuterar tillsammans gällande ett icke-önskvärt ledarskap där de utrycker om egenskapen 

konflikträdd i ordning på följande sätt:  

  

Robert: Jag tycker att konflikträdda chefer bidrar till ett dåligt ledarskap, om det är en 

konflikt i arbetsgruppen som inte går att lösa mellan gruppen tycker jag att det är 

superviktigt att en chef kan gå in och försöka lösa den. 

Emma:  Jag håller med dig, men jag tycker också att det är viktigt att chefer ska kunna 

ta emot kritik angående verksamheten och inte förminska problemen. 

  

Otrygg i sin ledarroll menade medarbetarna var något som var skadligt för verksamheten men 

också skadligt för de anställda. Är man otrygg i sin ledarroll som chef anser medarbetarna att 

det kan bidra till att man inte har god koll på sin verksamhet i sin helhet men också att man 

inte vågar ta beslut inom verksamheten. Slutligen anser medarbetarna att detta kan bidra till 

att chefen kan upplevas som förvirrad. Vidare diskuterar Erik och Joel i fokusgrupp två att 

egenskapen otrygg i sin ledarroll kan bero på att man är förvirrad som chef där de utrycker 

sig i ordning på följande sätt:  

 

Erik: Tror verkligen att det är viktigt att en chef inte är förvirrad och bara går runt på 

verksamheten och inte vet vad hen ska göra.  

Joel: Ja, men jo jag håller väl med. Typ som att det leder till att chefen är otrygg i 

sin ledarroll och det kan förstöra för medarbetarna men även verksamheten. 

  

Egoistisk menade medarbetarna är en chef som aldrig prioriterar sina anställda och istället har 

en självcentrerad personlighet. Konsekvensen av detta är att chefen skapar en dålig relation 

mellan de anställda. Att en chef inte ska vara egoistiskt då det kan bidra till ett icke-önskvärt 

ledarskap, diskuterar samtliga medarbetare i båda verksamheterna på följande sätt: 
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Fokusgrupp ett: Tycker att dåligt ledarskap är när man är egoistisk och utgår mest 

från sig själv, det handlar mycket om bekvämlighet.  

Fokusgrupp två: Det kan handla om att chefen inte tar tag i problem eller bara prata 

om sig själv, det förstör stämningen mellan chefen och de anställda när chefen är 

väldigt ego av sig i sin ledarroll. 

  

Temat definitionen av ledarskap beskriver medarbetarnas uppfattningar om önskvärda och 

icke-önskvärda egenskaper i relation till ledarskap. Utifrån empirin av de uttalade 

egenskaperna som medarbetarna kopplar till ledarskap kan man återfinna tre egenskaper som 

beskriver önskvärt respektive icke-önskvärt ledarskap med hjälp av Lodens modell (1987) om 

manlig och kvinnlig ledarstil. Lodens modell tolkar manlig och kvinnlig ledarstil som 

motsatsen till varandra. Detta då den manliga ledarstilen förhåller sig till en mer objektiv 

relation till organisationen medan den kvinnliga ledarstilen förhåller sig till att vara mer 

delaktig och känslomässigt inblandad till organisation (Loden 1987 refererad i Drake & 

Solberg, 1996, s 281). Utifrån den manliga och kvinnliga ledarstilen går det att återfinna 

egenskaper inom Lodens modell som stöds av empirin. Medarbetarnas beskrivning om ett 

önskvärt ledarskap inkluderar egenskapen kontroll som förklarar hur en chef är kontrollerande 

och granskande. Denna egenskap återfinns i Lodens modell inom den manliga ledarstilen. 

Medarbetarnas uttalanden om ett önskvärt ledarskap är även egenskapen deltagande som 

återfinns inom den kvinnliga ledarstilen. Den tredje egenskapen som medarbetarna 

associerade med ett icke-önskvärt ledarskap benämndes som egoistisk och motsvarar 

självcentrerad inom Lodens modell inom den manliga ledarstilen (Loden 1987 refererad i 

Drake & Solberg, 1996, s 279).  

 

5.3. Förväntningar och upplevelser av kvinnligt och manligt ledarskap  

Utifrån medarbetarnas diskussioner gällande förväntningar på kvinnliga och manliga chefer 

går det att tydligt identifiera olika förväntade egenskaper på kvinnligt och manligt ledarskap. 

Största skillnaden mellan förväntningarna är att kvinnliga chefer förväntas inneha en varm 

och sympatisk ledarstil medan männen förväntas besitta en kontrollerande och objektiv 

ledarstil. 
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5.3.1. Medarbetarnas förväntningar av kvinnligt ledarskap 

Eftersom medarbetarna har förväntningar om att kvinnliga chefer besitter känslomässiga 

egenskaper kommer kvinnliga chefer förväntas att engagera sig relationsmässigt med sina 

anställda. Enligt de kvinnliga och manliga medarbetarna som deltog i studien förväntar de att 

egenskaper hos en kvinnlig chef ska vara lyhörd, empatiskt och konfliktlösare i relation till 

problem inom arbetsgruppen. Icke önskvärda beteenden och egenskaper hos en kvinnlig chef 

är kontrollerande och känslokall. 

 

Samtliga medarbetarna från fokusgrupp ett diskuterar att den tydligaste egenskapen som 

kvinnliga chefer förknippas med är att kvinnliga chefer agerar utifrån en modersroll och med 

en önskan att vilja lösa problem. Vidare diskuterade samtliga medarbetare i fokusgrupp två 

liknande diskussioner som fokusgrupp ett gällande förväntningen hos kvinnliga chefer, där de 

även konstaterar att kvinnliga chefer känner medlidande och medkänsla på ett annat sätt än 

män.  

 

De karaktärsdragen som medarbetarna önskar sig hos en kvinnlig chef liknar de 

karaktäristiska dragen som modersrollen vanligtvis associeras med och som anses vara en del 

av kvinnans natur, såsom empati, medlidande, omvårdnad och föräldraskap (Alvesson, & 

Billing, 1999, s 93–94). I och med att medarbetarna uttalar sig att kvinnliga chefer ska agera 

utifrån en modersroll och visa medkänsla leder till att medarbetarnas uppfattning om 

kvinnliga chefer stämmer överens med den kvinnliga stereotypen i samhället. Detta då det 

existerar en kvinnlig stereotyp i samhället som förklarar att kvinnan har en viktig och 

dominerande roll i familj och försörjning förväntas hon även besitta dessa egenskaper inom 

arbetet (Wahl, 1992, s 60). Att medarbetarna diskuterar att det finns en förväntning att 

kvinnliga ska agera utifrån en modersroll bygger även på de egenskaper som kvinnor och män 

tilldelas utifrån den essentiella uppfattning som finns om de olika könen. På så vis kan man 

även förstå medarbetarnas tankesätt gällande att de antar att en kvinnlig chef handskas med 

sina medarbetare på samma sätt hon gör med sina familjemedlemmar (Wahl & Linghag 2013, 

s 128–129). 
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Samtliga medarbetare inom fokusgrupp ett fortsätter att diskutera inom ramen för 

förväntningar av en kvinnlig chef. Det mest centrala inom diskussionen belyser att det finns 

en förväntning att kvinnliga chefer inte ska vara känslokalla då det bidrar till att medarbetarna 

blir obekväma. Detta anser medarbetarna kan bero på den egna erfarenheten av kvinnor som 

har ett varmt och känslostarkt bemötande. Joel och Lydia i fokusgrupp två diskuterar vidare 

inom ramen för förväntningar av en kvinnlig chef där det framkommer en motsägelse om 

kvinnligt ledarskap som diskuteras i ordning på följande sätt:  

 

Joel: Vet inte om man värderar så mycket det är en man eller kvinna, men borde väl 

erkänna att man inte skulle trivas mycket om en kvinnlig chef var bossig. 

Lydia: Håller med dig, men vet inte varför det är så.  

 

Joel och Lydias diskussion bidrar till att medarbetarna i fokusgrupp två först beskriver att 

de inte värdesätter kvinnligt och manligt ledarskap som något bättre än det andra. Trots 

detta förväntas inte en kvinnlig chef vara bossig. Medarbetarnas uttalande om att en 

kvinnlig chef bör agera utifrån empati och omvårdnad istället för bossig stämmer överens 

med den feminina stereotypen som kvinnor associeras med. Detta kan leda till att om 

kvinnliga chefer handlar utifrån ett känslokallt beteende uppfattas hon istället som 

aggressiv vilket är en typisk egenskap som vanligtvis associeras med maskuliniteten 

(Alvesson & Billing, 1999, s 93–95). Detta kan vara en förklaring till att medarbetarna 

känner sig obekväma med en kvinnlig chef som är bossig eftersom det strider mot den 

femininitet som en kvinna vanligtvis förväntas upprätthålla i samhället (Alvesson & 

Billing, 1999, s 97).  

 

Robert och Emma i fokusgrupp två diskuterar en konsekvens av att vara en kvinnlig chef 

och utrycker sig i ordning på följande sätt:  

 

Robert: Det känns som det krävs mer arbete från en kvinnlig chef än en manlig chef, 

medan jag tror att en man inte behöver ha så mycket utbildning. 

Emma: Precis, men männen kan få ett bra jobb eller bli chef ändå, vilket är 

förståeligt. Men då tror jag att en kvinna måste jobba hårdare. 
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Eftersom mannen redan utgör normen för ledarskap leder detta till att kvinnans förutsättningar 

till att lyckas som en chef försvåras då hennes egenskaper anses vara av mindre betydelse i 

relation till ledarskap (Hirdman, 2001, s 57). Empirin framhäver att medarbetarna anser att 

kvinnliga chefer måste utbilda sig mer för att nå männens position. Att mannen anses som 

normen för ledarskap leder till att kvinnor måste utbilda sig för att nå manliga chefers 

positioner, detta för att kvinnor ska minska risken att anses vara bristfällig och avvikande från 

ledarskapsstrukturen (Holgersson m.fl. 2011, s 223). 

 

De förväntade egenskaperna medarbetarna anser att kvinnliga chefer besitter är lyhörd, 

empatiskt och konfliktlösare i relation till problem inom arbetsgruppen. Dessa egenskaper 

stödjer även Lodens modell då egenskaper om att en kvinna ska förhålla sig till känslosamma 

arbetsuppgifter, deltagande och samarbetsinriktad återfinns förklarar den kvinnliga ledarstilen 

(Loden 1987 refererad i Drake & Solberg, 1996, s 279).  

 

5.3.2. Medarbetarnas förväntningar av manligt ledarskap 

Medarbetares förväntningar på en manlig chef beskrivs som verksamhetsinriktad med fokus 

på rutiner och arbetsuppgifter. Förväntningarna på en manlig ledare definierade medarbetarna 

som målinriktad, beslutsam, kontroll, problemlösare i relation till organisation och 

arbetsuppgifter. Något som medarbetarna definierade som en icke önskvärd egenskap hos en 

manlig chef var känslosam.  

 

Samtliga medarbetare från båda verksamheterna diskuterar att det finns en förväntning att en 

manlig chef ska vara beslutsam och målinriktad. Det centrala som framhävs i diskussion om 

manliga chefer inom fokusgrupp ett är att en manlig chef anses vara väldigt rak och bestämd 

på arbetsplatsen. Vidare diskuterar fokusgrupp två att en manlig chef vet vad han vill på 

jobbet men att det kanske inte behöver vara så. Juan, Robert och Emma i verksamhet ett 

diskuterar ytterligare gällande förväntningen av manliga chefer som uttrycks i ordning på 

följande sätt: 
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Juan: Jag tror verkligen att manliga chefer är väldigt bestämda och har ett rationellt 

tänk typ, att de ser jobbet som en tävling också.  

Robert: Jamen precis, alltså män alltid vill prestera bättre, de blir aldrig nöjda. 

Emma: Ja precis, men tror jag också att det går ihop med att män inte ska visa sig 

svag och snacka om känslor med sina anställda, och att det är därför de är så 

tävlingsinriktade eftersom det är deras grej.  

Medarbetarnas förväntningar om manligt ledarskap upprätthåller det manliga övertaget inom 

organisationen (Hirdman, 2001, s 59–60). Ur ett genusperspektiv går det att tolka detta som 

ett manligt ideal då den traditionella maskuliniteten förklarar män som rationella, 

tävlingsinriktade, hårda, kontrollerande och känslokalla (Hirdman, 2001, s 48). 

Slutligen diskuterar samtliga medarbetare i fokusgrupp två gällande vilka förväntningar det 

finns på manliga chefer. Det framhävs att män alltid är bra ledare, och om de inte bra ledare 

så är det inte riktiga män. Uttalandet beskriver att män utgör idealet för ledarskap. Uppfyller 

männen inte medarbetarnas krav gällande att manliga chefer förväntas vara målinriktad, 

beslutsam, kontroll, problemlösare i relation till organisation och arbetsuppgifter anses de 

som otillräckliga män. De krav som manliga chefer förväntas upprätthålla stämmer därmed 

överens med de uppfattningar om maskulinitet då maskuliniteten förknippar mannen med 

rationalitet, distans, konkurrens, kontroll. Detta innebär att män kommer att uppfattas som 

icke-man, homosexuell eller av feminin karaktär då männen avviker från den manlighet de 

förväntas anamma som manliga chefer (Eriksson-Zetterquist m.fl. 2011, s 313–314). Detta 

leder till att manliga chefer enbart anses som bra ledare om de upprätthåller den maskulina 

karaktären. Anpassar männen inte sig till denna maskulina förväntning uppfattas de som 

otillräckliga män av sina medarbetare och därmed inte som bra ledare.  

De uttalade förväntningar som medarbetarna nämnde gällande manligt ledarskap var 

målinriktad, beslutsam, kontroll, problemlösare i relation till organisation och arbetsuppgifter 

och att manliga chefer inte bör vara känslosamma. Dessa egenskaper stödjer även Lodens 

modell då egenskaper som konkurrensinriktad, självhävdande och ett strategiskt 

planeringssätt förklarar den manliga ledarstilen (Loden 1987 refererad i Drake & Solberg, 

1996, s 279).  
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Utifrån medarbetarnas uttalade förväntningar hos manliga och kvinnliga chefer går det nu att 

synliggöra att önskvärda och förväntade egenskaper hos manliga chefer såsom 

verksamhetsinriktad, problemlösare inom en organisation och kontroll är icke-önskvärda och 

inte förväntade hos kvinnliga chefer. Detta bidrar vidare till att önskvärda och förväntade 

egenskaper hos kvinnliga chefer istället är empatisk och konfliktlösare inom arbetsgruppen, 

och som också är icke-önskvärda och inte förväntade hos manliga chefer. Att egenskaperna 

skiljer könen åt går att förstå utifrån att könen är socialt skapade och reproduceras olika inom 

organisationer, vilket även leder till att förväntningar hos män och kvinnor kommer att 

uppfattas och tolkas som olika (Acker,2006). Detta är något som speglas av i medarbetarnas 

diskussioner som presenteras ovan, där det tydligt där framhävs att manliga och kvinnliga 

chefer förväntas upprätthålla olika beteenden, vilket leder till att de uppfattas och tolkas som 

olika av medarbetarna (Acker, 2006).  

 

Att de förväntade egenskaperna socialt skapas och reproduceras olika inom organisationer 

beror även på att mannen anses som normen för ledarskap vilket leder till en maktrelation 

mellan de olika könen där normen definierar avvikaren (Hirdman, 2001, s 27–28). Mannen 

anses i detta fall som normen för ledarskap och kvinnan som avvikaren. Då män associeras 

med det ideala normativa ledarskapet kommer de inte ifrågasättas på samma sätt som kvinnor 

blir. Detta medför att egenskaper som generellt sätt associeras med män, manlighet och 

ledarskap kommer att anses som icke betydelsefulla hos kvinnliga chefer oavsett vilken 

egenskap det handlar om då kvinnor inte associeras med ett normativt ledarskap (Holgersson 

m.fl. 2011, s 133). Detta är något som tydligt framhävs i medarbetarnas diskussioner och 

uttalanden om att de värdesätter manliga chefer högre än kvinnliga chefer då de synliggörs att 

samtliga medarbetare uppfattar egenskaper såsom beslutsamma och målinriktade som 

önskvärda egenskaper hos en manlig ledare snarare än hos en kvinnlig ledare. Att samtliga 

medarbetare förknippar dessa önskvärda egenskaper enbart med en manlig ledare bidrar till 

att det manliga ledarskapet överordnar det kvinnliga ledarskapet. I och med detta kan man då 

förstå att det manliga ledarskapet anses som normen och kvinnliga ledarskapet som avvikare.  
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5.4. Medarbetarnas upplevelser av kvinnligt och manligt ledarskap 

När det kommer till medarbetarnas upplevelser av kvinnligt och manligt ledarskap spelar 

medarbetarnas kön en stor roll för vad man har för erfarenhet av en kvinnlig ledare. Kvinnor 

och mäns upplevelser är olika när det kommer till kvinnligt ledarskap men lika när det 

kommer till manligt ledarskap. 

  

5.4.1. Kvinnors upplevelser av kvinnligt och manligt ledarskap: 

Det var väldigt tydligt att kvinnliga medarbetare har upplevt kvinnliga chefer som 

organiserade och sympatiska medan deras upplevelser av manliga chefer har varit att de är 

tydliga i sin ledarroll men tenderar att vara verksamhetsinriktade och konflikträdda när det 

uppstår diskussioner på arbetsplatsen.  

 

De samtliga kvinnliga medarbetarna i de båda fokusgrupperna diskuterade och kom fram till 

att de hade liknande erfarenheter gällande kvinnliga och manliga chefer, där de kvinnliga 

cheferna upplevdes som bättre än manliga chefer. De kvinnliga cheferna upplevdes som bättre 

i och med att de anammade sig en känslomässig ledarstil medan de manliga cheferna 

anammade sig efter en objektiv ledarstil. Det centrala i diskussionerna gällande de kvinnliga 

medarbetarnas upplevelse av kvinnliga chefer framhävs genom att fokusgrupp ett diskuterar 

och sedan fokusgrupp två i ordning på följande sätt:   

 

Samtliga kvinnor i fokusgrupp ett: Kvinnorna lyssnade på oss och löste problem 

med en gång medan manliga chefer tog enbart hand om problem som berörde 

verksamheten och rutiner. 

Samtliga kvinnor i fokusgrupp två: De manliga cheferna var inte engagerade i sin 

arbetsgrupp, men tur att det fanns kvinnliga chefer som alltid där var där för oss 

medarbetare. 

 

Lydia och Josefine i fokusgrupp två diskuterar vidare kring deras egna upplevelser av manliga 

chefer där de utrycker på följande sätt:  
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Lydia: Alltså jag vet inte om det bara är jag, men det känns inte tryggt att berätta 

sina problem för en manlig chef, saker som handlar om verksamheten känns 

däremot lättare att prata om med mannen.  

Josefine: Jag håller med dig, skulle aldrig vilja öppna upp mig för en manlig chef 

om saker som berör enbart mig typ. Men det känns tryggare att gå till en manlig chef  

om det handlar om frågor som berör verksamheten.  

 

 

Empirin visar att de kvinnliga medarbetarna upplever de kvinnliga cheferna som organiserade 

och sympatiska, medan de manliga cheferna är verksamhetsinriktade och konflikträdda.  

De kvinnliga medarbetarnas upplevelser av kvinnligt och manligt ledarskap överensstämmer 

med en genusstereotypisk bild av kvinnlig och manlig ledarstil. Detta då feminina egenskaper 

såsom lyhörd och empati kopplas till en kvinnlig ledarstil och att maskulina egenskaper 

såsom objektivitet och känslokall går att koppla ihop med en manlig ledarstil (Loden 1987 

refererad i Drake & Solberg, 1996, s 279). Tidigare forskning förklarar att de karaktäristiska 

egenskaperna hos en kvinnlig ledare är känsla, samarbetsvillig och lyhördhet. De 

karaktäristiska egenskaperna hos en manlig ledare förklarades som självcentrerad attityd och 

strategiskt planeringssätt. Karaktärsdrag för kvinnliga och manliga chefer som uttrycks av 

samtliga fokusgrupper stämmer överens med genusstereotypa uppfattningar. Detta bidrar till 

att medarbetarnas upplevelser av kvinnligt och manligt ledarskap speglas av de förväntningar 

som finns om kvinnliga och manliga chefer vilket bidrar till att genusstereotyperna 

reproduceras inom organisationen (Kvitvik 1995 refererad i Drake & Solberg, 1996, s 277). 

Att de kvinnliga medarbetarna känner att de inte kan gå till en manlig chef gällande privata 

problem beror också på att män enligt den stereotypiska manliga ledarstilen bland annat ska 

vara bättre på frågor som rör verksamheten, snarare än att känslomässigt engagera sig i samtal 

med de anställda (Loden 1987 refererad i Drake & Solberg, 1996, s 280).  

 

5.4.2. Mäns upplevelser av kvinnligt och manligt ledarskap  

Manliga medarbetares erfarenheter av kvinnliga chefer är att kvinnorna uppfattades som 

kontrollerande och otrygga i sin ledarroll. De manliga medarbetarnas erfarenheter av manliga 

chefer var likt kvinnliga medarbetares erfarenheter av manliga chefer. Detta då de manliga 

medarbetarna upplevde de manliga cheferna som verksamhetsinriktade men tenderade att vara 

självcentrerade och konflikträdda. 
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De samtliga manliga medarbetare från de båda fokusgrupperna uppger återkommande gånger 

att de känner sig otrygga när kvinnliga chefer är kontrollerande, där det centrala i 

diskussionerna inom de båda fokusgrupperna framhävs på följande sätt: 

 

Samtliga manliga medarbetare i fokusgrupp ett: Väldigt många av oss har inte trivts 

med hur våra tidigare kvinnliga chefer agerade som chefer.  

Samtliga manliga medarbetare i fokusgrupp två: Kvinnliga chefer har upplevts som 

bossiga vid fel tillfällen. Man känner sig så otrygg då 

  

Att de manliga medarbetarna känner sig otrygga beror på att kvinnliga chefer assimilerar sig 

en auktoritär ledarstil och som går ihop med det normativa beteendet inom organisationen 

(Kanter, 1977). I detta fall uppfattar männen som tillhör majoriteten och normen inom 

organisationen den auktoritära kvinnan som annorlunda då hon redan tillhör en minoritet. 

Detta leder till att hennes auktoritära ledarstil inte går ihop med beteenden som en kvinna 

generellt förknippas med. I och med att de manliga medarbetarna känner sig obekväma leder 

vidare till att de kommer att försöka skydda sin organisation från utomstående individer. Detta 

gör männen genom att stereotypisera de kvinnliga cheferna eftersom kvinnorna anses som 

annorlunda när de anammar en auktoritär ledarstil som vanglitvis tillhör ett manligt beteende 

inom organisation (Kanter, 1977).  

 

Utifrån de manliga medarbetarnas upplevelser framkommer det att kvinnliga chefer bryter 

mot förväntningar om den feminina karaktären då de kvinnliga cheferna istället anammar sig 

en kontrollerande karaktär som är en förväntad egenskap hos en manlig chef (Alvesson & 

Billing, 1999, s 97). Eftersom kvinnliga chefer inte förväntas kontrollera sina medarbetare 

resulterar det sig att männen känner sig otrygga. Att de manliga medarbetarna känner sig 

otrygga när kvinnliga chefer avviker från den stereotyp de förväntas agera utifrån, beror på att 

de kvinnorna agerar utifrån egenskaper som betraktas som manliga (Alvesson & Billing, 

1999, s 97–98). Detta bidrar till att det enbart är givet att manliga chefer ska agera som 

kontrollerande. När de kvinnliga cheferna agerar utifrån ett kontrollerande beteende kommer 

det leda till att de manliga medarbetarna inte känner igen sig själva i kvinnornas beteende 

eftersom det liknar ett sätt som män förväntas bete sig på. Att inte få det man förväntar sig 

och att inte känna igen sig hos ledaren kan därmed leda till en otrygghet hos de manliga 

medarbetarna. Detta kan förstås utifrån homosocialiteten som belyser om den tillhörigheten 

och förståelse som män bara kan känna hos andra män (Wahl, Linghag, 2013, s 24).  
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Vidare diskuterar Robert och Juan inom ramen för upplevelsen av kvinnligt och manligt 

ledarskap där det framkommer en motsägelse på följande sätt: 

 

Robert: Jag tycker inte det spelar någon roll om det är en kvinnlig eller manlig chef, 

men av tidigare erfarenhet är manliga chefer mycket bättre än kvinnliga chefer, 

kvinnliga chefer är så självupptagna och ska diskutera hela tiden, de är så 

annorlunda, därför tror jag att jag föredrar manliga chefer ändå.  

Juan: Precis, jag håller med. Jag känner typ att jag förstår mig bättre på de manliga 

cheferna mycket bättre, de överdriver inte när det kommer till konflikter. De tar tag i 

arbetet, är engagerade på annat sätt och sen är det bra  

 

Uttalandet om att de manliga medarbetarna föredrar manliga chefer framför kvinnliga 

chefer går att analyseras i termer av homosocialitet. Då homosocialitet förklarar männens 

relation till varandra utifrån intresse, gemenskap och identifikation speglar detta av sig i 

de manliga medarbetarnas upplevelser då de anser sig förstå manliga chefer bättre (Wahl 

& Linghag, 2013, s 23). Att de manliga medarbetarna tolkar kvinnliga chefer som 

annorlunda går också att förstå genom att uppmärksamma konsekvensen synligghet som 

enskilda individer får utstå när de uppmärksammas för misstag de begår enligt 

majoriteten av medlemmarna i organisationen (Kanter, 1977). Konsekvensen förklarar att 

individer som tillhör en minoritet och enligt majoriteten begår ett misstag kommer leda 

till att individerna synliggörs som annorlunda. I detta fall tolkas de kvinnliga cheferna 

som de enskilda individerna och de manliga medarbetarna tolkas som majoriteten. Då det 

råder en gemensam uppfattning bland de manliga medarbetarna att kvinnliga chefer 

uppfattas som avvikare och annorlunda vid hantering av konflikter beror på att kvinnliga 

chefer uppfattas som annorlunda just för att de är kvinnor snarare än chefer. Detta 

kommer leda till att begränsa kvinnornas handlingsutrymmen som kvinnliga chefer, då 

de lättare uppmärksammas som avvikare just för att de är kvinnor (Kanter, 1977).   

 

Slutligen diskuterar samtliga manliga medarbetare i de båda fokusgrupperna att de har 

någon gång upplevt kvinnliga chefer på ett negativt sätt. Det mest centrala i männens 

diskussioner framhävs i ordning på följande sätt: 
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Samtliga manliga medarbetare i fokusgrupp ett: De kvinnliga cheferna hade typiska 

manliga egenskaper. De var väldigt obekväma och kontrollerande, vilket man inte 

förväntar sig av speciellt kvinnliga chefer.  

Samtliga manliga medarbetare i fokusgrupp två: Manliga cheferna har varit 

ordentliga och haft bra koll på typ allt till skillnad från kvinnliga chefer. Har inte 

upplevt att en manlig chef behöver handskas med konflikter som kvinnliga chefer 

alltid gör, kan bero på att män gör inte så stor grej av konflikter.  

 

Att de manliga och kvinnliga medarbetarna uppfattar kvinnligt och manligt ledarskap på olika 

sätt går att diskuteras ur ett maktperspektiv. Då konstruktionen av kvinnligt och manligt 

ledarskap bidrar till att mannen associeras med det sanna ledarskapet leder till att hur en 

kvinnlig chef väljer att agera kan uppfattas som ett avvikande beteende i relation till en 

manlig chef med samma beteende (Holgersson, m.fl.2011, s 235). Detta synliggörs då de 

manliga medarbetarna ansåg sig obekväma och otrygga bland kontrollerande kvinnliga chefer 

men bekväma hos manliga chefer med ett liknande beteende. Detta handlar om att mannen i 

samhället associerar med egenskapen kontroll (Loden 1987 refererad i Drake & Solberg, 

1996, s 281). När kvinnliga chefer agerar utifrån en egenskap som männen vanligtvis 

associeras med kan männen därmed uppfatta sina positioner hotade. Detta i och med att 

kvinnliga chefer som förväntas upprätthålla känslomässiga egenskaper bryter den kvinnliga 

stereotypen hon förväntas upprätthålla som chef och istället anammar sig av manliga 

egenskaper. I och med detta kommer männens uppfattning om kvinnliga chefer att rubbas, 

vilket i sin tur leder till att de känner sig obekväma och otrygga bland kvinnliga 

kontrollerande chefer (Eriksson – Zetterquist, m.fl. 2011, s 318).  

 

Att de manliga medarbetarna känner sig obekväma över att de kvinnliga cheferna inte följer 

ett beteende de förväntas upprätthålla går även att förstå utifrån genusordningen (Hirdman, 

2001). Genusordningen synliggör att könen förväntas hålla isär, vilket betyder att män och 

kvinnor, manligt och kvinnligt är olika varandra och också varandras motsats. I detta fall 

följer inte de kvinnliga cheferna det isärhållande som beskrivs, då de kvinnliga cheferna 

istället anammar manliga egenskaper som bryter mot könens isärhållande (Hirdman, 2001, s 

57). Med hänsyn till medarbetarnas olika kön upplever de kvinnligt och manligt ledarskap 

olika även fast ledarna tillskrivs med liknande egenskaper.  
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5.5. Upprätthållning och brytandet av genusnormer 

Utifrån samtliga medarbetares upplevelser av kvinnligt och manligt ledarskap framhävs det 

att kvinnliga och manliga medarbetarna upplever kvinnliga och manliga chefers utövande av 

ledarskap på olika sätt. Det mest centrala som framhävdes i fokusgruppernas diskussioner 

gällande förväntningar av kvinnligt ledarskap var förknippade med egenskaper som lyhörd, 

empatiskt och konfliktlösare inom arbetsgruppen identifierades (Loden 1987 refererad i Drake 

& Solberg, 1996, s 280). Förväntningar av manligt ledarskap förknippades med egenskaper 

såsom målinriktad, beslutsam, kontroll, problemlösare i relation till organisation och 

arbetsuppgifter. Även dessa egenskaper stödjer Lodens modell gällande den manliga 

ledarstilen (Loden 1987 refererad i Drake & Solberg, 1996, s 280).  

 

I diskussionen hos samtliga manliga medarbetares upplevelser av kvinnligt ledarskap 

framhävs det tydligt att alla män någon gång har upplevt att deras kvinnliga chefer agerat som 

bossiga och otrygga i sin ledarroll. Detta har bidragit till att de manliga medarbetarna har känt 

sig obekväma omkring sina kvinnliga chefer då männen har uppfattat sina kvinnliga chefer 

som kontrollerande och därmed annorlunda (Kanter, 1977). Att männen blir obekväma då de 

upplever de kvinnliga cheferna som kontrollerande bidrar till att kvinnorna bryter de feminina 

egenskaper såsom empati, modersroll och medkänsla som kvinnor associeras med i samhället 

(Alvesson & Billing, 1999, s 90). I och med att männen uppfattar att de kvinnliga cheferna 

inte anammar de feminina egenskaperna kan vidare tolkas som att kvinnorna bryter den 

feminina stereotypen de vanligtvis associeras med i samhället (Alvesson & Billing, 1999, s 

92–93). Att kvinnliga chefer inte upprätthåller den feminina stereotyp de associeras med 

bidrar även till att de kvinnliga cheferna uppfattas som otydliga och osäkra in sin ledarroll 

bland sina manliga anställda (Keisu, 2009).  

 

Då de kvinnliga medarbetarna diskuterar deras upplevelser av kvinnligt ledarskap framhävs 

det tydligt att samtliga kvinnliga medarbetare har en positiv upplevelse av sina kvinnliga 

chefer. De centrala som framhävdes i kvinnornas diskussion gällande upplevelser av 

kvinnliga chefer var att cheferna uppfattades som organiserade och sympatiska. Utifrån de 

förväntningar som finns om kvinnliga chefer upplever de kvinnliga medarbetarna att de 

kvinnliga cheferna upprätthåller en genusstereotyp som beskriver att kvinnliga chefer ska vara 

känslomässigt delaktiga i verksamheten (Kvitvik 1995 refererad i Drake & Solberg, 1996, s 

277).  
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I och med att de kvinnliga medarbetarna beskriver deras upplevelser om kvinnliga chefer som 

positiv beror på att de kvinnliga cheferna anammar sig efter feminina egenskaper som kvinnor 

associeras med i samhället och även förväntas upprätthålla som chefer inom organisationen 

(Kvitvik 1995 refererad i Drake & Solberg, 1996, s 277–278). Detta bidrar även till att de 

kvinnliga medarbetarnas förväntningar hos kvinnliga ledare också upprätthåller en kvinnlig 

genusstereotypen i medarbetarnas upplevelse. 

 

De samtliga kvinnliga respektive manliga medarbetarna inom de båda fokusgrupperna 

upplevde att de manliga cheferna anammar sig egenskaper såsom beslutsamma, tydliga, och 

verksamhetsinriktade som också är egenskaper som förväntas upprätthållas av manliga chefer. 

Då dessa egenskaper förknippas med maskulinitet bidrar detta till att männen upprätthåller 

den maskulina stereotyp som männen associeras med i samhället (Keisu, 2009).  

Att samtliga medarbetare uttalar sig om att de har liknande upplevelser av manliga chefer kan 

förstås genom att mannen och hans egenskaper associeras med det normativa 

ledarskapsidealet. Detta bidrar till att manliga chefer uppfattas som en bra ledare av både män 

och kvinnor. I och med att samtliga medarbetare upplever att de manliga cheferna anammar 

sig av de maskulina egenskaperna kommer automatiskt att bidra till att manliga cheferna 

upprätthåller den stereotyp som män associeras med men också ledarskapsidealet (Keisu, 

2009). Att de kvinnliga och manliga medarbetare har liknande erfarenheter av manliga chefer 

beror på att ledarskap präglas av en manlig överordnad, där kvinnor automatiskt underordnas 

(Keisu,2009). Att de kvinnliga cheferna tillskrivs en underordning bidrar till att de manliga 

medarbetarna har svårare att associera sig med kvinnliga chefer eftersom männen lättare 

identifierar sig med manliga chefer (Wahl, Linghag, 2013, s 24–25). Att kvinnliga chefer 

upplevs som negativa chefer av manliga medarbetare men inte av kvinnliga medarbetare kan 

bero på att kvinnorna lättare identifierar sig med den kvinnliga chefen då hon tolkas som en 

representant för de kvinnliga medarbetarna snarare än att uppfattas som annorlunda och 

avvikande (Kanter, 1977).   

 

Utifrån medarbetarnas diskussioner kring deras upplevelser av manligt och kvinnligt 

ledarskap framhävs det tydligt att kvinnliga chefer och manliga chefer främst upprätthåller de 

stereotypa förväntningarna som medarbetarna associerar cheferna med. De gångerna 

medarbetare anser att cheferna bryter genusnormativa förväntningar är endast då de manliga 

medarbetare upplever att kvinnliga chefer anammar sig av manliga egenskaper.    
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6. Slutsatser 
 

Syftet med denna studie är att undersöka medarbetares förväntningar kring ledarskap, för att 

sedan undersöka om upplevelsen kring deras förväntningar om manligt och kvinnligt 

ledarskap upprätthåller eller utmanar genusstereotyper om kvinnligt och manligt ledarskap.  

 

Analysen framhäver att ledarskapsidealet fortfarande präglas av det manliga könet. Det 

framhävs tydligt att kvinnliga och manliga chefer förväntas handla efter stereotypa 

förväntningar som finns om män och kvinnor. Dessa förväntningar kan bidra till att män och 

kvinnors handlingsutrymmen som chefer blir begränsade eftersom de förväntas upprätthålla 

en stereotyp ledarstil som könen associeras med. Konsekvensen utav detta blir att manliga och 

kvinnliga chefer enbart accepteras när de upprätthåller de stereotypa förväntningarna som 

finns om män och kvinnor i samhället. De stereotypa förväntningar som kvinnliga och 

manliga ledare förväntas upprätthålla i samhället kan också bidra till en begränsning att uppnå 

en genusneutral uppfattning om ledarskap inom organisationer i framtiden (Wahl,1992). För 

att uppnå ett genusneutralt ledarskap måste stereotypiska förväntningar på kvinnligt och 

manligt ledarskap minimeras. Detta kommer i sin tur leda till att kvinnliga och manliga chefer 

inte förknippas med genusstereotypa förväntningar och kommer istället tilldelas liknande 

möjligheter. I slutändan kommer detta förhoppningsvis också bidra till att ledarskapsidealet i 

samhället endast kommer att kopplas till individen snarare än kön.  

 

Studien framhäver också att det finns olika upplevelser av kvinnligt ledarskap, men lika av 

manligt ledarskap beror på vilket kön man tillhör. Detta kan leda till att manliga och kvinnliga 

chefer tolkas och uppfattas som olika ledare av sina kollegor i organisationen. Detta kan i sin 

tur bidra till att manliga och kvinnliga chefer i fortsättningen kommer att tillskrivas olika 

positioner i arbetslivet på grund av deras kön, vilket även kan utgöra en begränsning för de 

kvinnor som strävar efter högre positioner inom organisationer (Wahl,1992). Vidare menar 

tidigare forskning att kvinnor respektive mäns möjligheter till olika positioner i 

organisationen handlar om organisationsstrukturen snarare än könstillhörigheten (Kanter, 

1977).  Detta är något som svenska forskare har kritiserat eftersom Kanter inte 

uppmärksammar könens ojämlika positioner i samhället som en bidragande faktor till att män 

och kvinnor blir tilldelade olika positioner inom organisationer (Eriksson – Zetterquist 

m.fl.  2011, s 310).   
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Genom att vår studie visar att kvinnor och män uppfattas och tolkas som olika inom 

organisationer beror på könet och inte organisationsstrukturen. Detta resulterar i att vår studie 

stödjer den kritik Kanter (1977) har fått. Att könet spelar roll för vilka möjligheter individen 

tilldelas inom organisationen går också att förstå ur ett samhällsperspektiv där männen 

kommer att fortsätta tilldelas fler möjligheter än kvinnor just för att de är män.  

 

Ledarskap beskrivs inom litteraturen som något könsneutralt, däremot påvisar denna studie att 

det existerar stereotypa uppfattningar om kvinnligt och manligt ledarskap (Holgersson m.fl. 

2011, s 132). I och med detta anses vår studie relevant och viktig för framtida forskningar 

genom att bevisa de genusnormer som existerar inom organisationer. Då studien visar att 

konstruktionen av kvinnligt och manligt bidrar till olika stereotypa föreställningar kommer 

kvinnor och män fortsättningsvis att uppfattas som motsatsen till varandra. Dessa 

konstruktioner av kvinnligt och manligt är något som fortsättningsvis bör uppmärksammas 

ytterligare för att kunna bryta de genusnormer som finns om kvinnligt och manligt ledarskap 

och för att lyckas nå en genusneutral uppfattning om ledarskap i framtiden.  

 

Genom att vår analys belyser att det fortfarande existerar stereotypa förväntningar av 

kvinnligt och manligt ledarskap där mannen utgör ledarskapsidealet anses det viktigt att 

fortsätta undersöka detta i framtiden. Att vidare undersöka detta kan bidra till att det går att 

urskilja om dessa uppfattningar om kvinnliga och manliga chefer skiljer sig åt i privat och 

offentlig sektor. Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder påvisar denna 

studie att det fortfarande finns saker att jobba på. För att i framtiden få en ökad jämställdhet 

på arbetsmarknaden är det viktigt att kvinnor får samma möjligheter som män att nå poster 

inom svenska bolagsstyrelsen. Det är således viktigt att kvinnor och män är jämnt 

representerade på arbetsmarknaden för att sudda ut föreställningen om att koppla kön till 

ledarskap. För att uppnå en ökad jämställdhet på arbetsmarknaden bland kvinnliga och 

manliga chefer är det viktigt att arbetsgivare är medvetna och uppmärksammar att det 

fortfarande existerar en struktur i organisationer som beskriver en tydlig mansdominans. För 

att lyckas arbeta emot denna struktur bör detta uppmärksammas vid planering av 

kompetensutveckling, planering av chefsutbildningar och rekrytering av både chefer och 

medarbetare. I praktiken är detta en viktig och relevant aspekt att uppmärksamma för att 

Sverige i framtiden ska behålla sin titel som ett av världens mest jämställda länder. 
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Bilagor: 

 

 

Bilaga 1: Kodningschema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori  Tema Kod Citat 

Lodens modell  Definitionen av 

ledarskap 

Negativa och positiva 

egenskaper i relation 

till ledarskap 

Tycker det är jätteviktigt att man känner att 

chefen har bra koll och kontrollerar 

verksamheten. Att chefen vill lyssna och är ute 

på golvet med sina medarbetare är något som 

är viktigt då det kan bidra till att chefen är mer 

uppmärksam både i verksamheten och bland 

de anställda. 

   Tycker att dåligt ledarskap är när man är 

egoistisk och utgår mest från sig själv, det 

handlar mycket om bekvämlighet. 

Social konstruktion    Förväntningar och 

upplevelsen av 

kvinnligt och 

manligt ledarskap 

Kvinna: Varmt 

bemötande 

Man: rak i sitt 

ledarskap 

Skulle nog inte vilja ha en kvinna som var 

bossig och känslokall, skulle känna mig så 

obekväm då, tror typ att det har att göra med 

att alla kvinnor som man känner är varma typ” 

   Känns som en manlig är väldigt rak och vet 

vad han vill på jobbet, men det kanske inte 

behöver vara så”  
 

   Tyckte inte om våra kvinnliga chefer, de hade 

typiska manliga egenskaper. De kunde inte 

lösa problem, vilket man förväntar sig av en 

chef, speciellt kvinnor”   

   Jag aldrig känt att jag har kunnat gå till en 

manlig chef med problem jag haft på mina 

jobb. Tror det är för att jag inte känner mig 

trygg av att berätta problem man har med typ 
någon anställd. Däremot om det handlar om 

verksamheten känns det tryggare att gå till en 
manlig faktiskt. Känns som de värdesätter sånt 

mer” 



 

Bilaga 2: Intervjuguide   

Inledande frågor: 

  

• Utbildning 

• Hur länge man har jobbat på arbetsplatsen 

• Tidigare yrken 

• Kön 

• Ålder 

  

Huvudfrågor: 

 Ledarskap och egenskaper 

  

1. Vad tänker ni på när ni tänker på bra ledarskap? 

2. Vad tänker ni på när ni tänker på dåligt ledarskap? 

3. Vad har ni för egna erfarenheter av bra ledarskap, eller en bra chef? 

4. Vad har ni för egna erfarenheter av dåligt ledarskap, eller en dålig chef? 

 Relaterat till genus: 

  

5.  Hur tänker ni att en kvinnlig chef är? 

6.  Hur tänker ni att en manlig chef är? 

7.  Skulle ni säga att det finns skillnader i kvinnliga och manliga chefers ledarskap? 

-    Exempelvis, konflikthantering, stöd osv 

  

8.     Finns det situationer när en kvinnlig eller manlig chef är att föredra? Förklara varför. 

9.     Har ni märkt någon förändring över tid gällande hur kvinnor och män agerar som chefer i 

verksamheten? 

  

Avslutande frågor: 

  

10.  Frågor kring om de har något att tillägga.  
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