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företagare inom serviceyrken i Tyskland samt att tolka och förstå likheter och skillnader i 
ledarskapet hos kvinnliga företagare inom serviceyrken mellan Tyskland och Thailand 
och även diskutera villkoren för kvinnliga företagares ledarskap i Sverige. Detta utifrån 
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1. Introduktion 
Kvinnors ledarskap och jämställdhet mellan könen, är en ständigt pågående debatt i svensk 
politik, media och i arbetslivet, och har på senare tid också blivit ett aktuellt ämne i Tyskland, 
där det arbetas med att få fler kvinnor till ledande positioner i samhället1. Kvinnors lika värde 
som mäns är en högt prioriterad välfärdsfråga. Henshall Momsen skriver att genusrelationer 
också är en utvecklingsfråga och att det på ett sätt kan ses som ett kvitto på hur välutvecklat 
ett land är.2  
 
Kunskapsintresset till denna studie fick jag då jag i Thailand genomförde studien Strong 
women with a soft heart.3 Den nuvarande studien bygger inte vidare på den tidigare utan är 
en fristående studie med nya frågor till texten. En kulturell aspekt på ledarskap finner jag 
intressant och lärorik, då det som Hofstede & Hofstede beskriver att ledarskapet i ett land 
speglar den rådande kulturen i landet och genom att be människor beskriva vilka egenskaper 
och kännetecken en god ledare innehar, är samma sak som att be dem beskriva sin kultur.4 
Pedagogikens tvärvetenskapliga prägel gör det möjligt att studera kvinnors ledarskap med ett 
kulturellt perspektiv.  
 
Svensson menar att pedagogik som vetenskaplig disciplin handlar om att beskriva, förklara 
och förstå människan, hur hon utvecklas och förändras i relation till begreppen uppfostran, 
undervisning och/eller utbildning. Selander beskriver pedagogik som vetenskap på följande 
sätt;  
Det specifika för den pedagogiska disciplinens frågeställningar är att man här koncentrerar 
sig på sådant som rör systematisk påverkan i olika sammanhang samt hur kunskaper, normer 
och värderingar återskapas, eller bör återskapas, hos individer och hos olika grupperingar.5  
 
Utifrån ovanstående citat samt Svenssons syn på pedagogik kan nyckelord för disciplinen 
vara påverkan, utveckling och förändring vilka ursprungligen kommer från uppfostran, 
undervisning och utbildning.6 Detta skulle också kunna vara en beskrivning av ledarskap, då 
det för mig handlar om att påverka människor i en viss riktning för att uppnå ett specifikt mål. 
Hur normer och värderingar återskapas hos individer och grupper relaterar pedagogiken till 
det kulturella perspektivet såsom Selanders citat förklarar. Specifikt kvinnors ledarskap är 
något som jag, sedan långt tillbaka, är intresserad av, vilket grundas i att historiskt sett har 
kvinnor i de flesta länder haft en lägre ställning än männen i samhället och har därför varit 
tvungna att arbeta hårdare för att bli ledare. Myrdal skrev redan 1956 om problemet för 
kvinnor att kombinera de båda rollerna som mamma och arbetare, då kvinnan innehar 
huvudansvaret för hem och barn. Denna debatt pågår fortfarande, även om fokus idag har 
flyttats till kvinnors karriärmöjligheter istället för att endast handla om kvinnors 
förvärvsarbete.7 Starka och framgångsrika kvinnor fascinerar mig. I framtiden vill jag själv 
arbeta med ledarskap i någon form och gärna i en internationell organisation. Jag tror att olika 
kulturer kan lära sig något av varandra och att det därför är viktigt att försöka förstå 
främmande kulturers synsätt i dessa frågor.  

                                                 
1 http://www.frauennrw.de/index.php (2008-03-02) 
2 Henshall Momsen (2004) 
3 Bergquist (2008) 
4 Hofstede & Hofstede (2005), s 285 
5 Selander (red) (1992), s 170 
6 Svensson (2004), s 3 
7 Myrdal & Klein (1956) 
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Målgruppen av läsare för denna uppsats är personer med arbetslivspedagogiskt intresse, både 
inom och utanför universitetsväsendet, då studien kan vara av intresse även för organisationer 
som arbetar med frågor om kvinnors ledarskap. 
 
1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att tolka och förstå karaktäristiska drag i ledarskapet hos kvinnliga 
företagare inom serviceyrken i Tyskland samt att tolka och förstå likheter och skillnader i 
ledarskapet hos kvinnliga företagare inom serviceyrken mellan Tyskland och Thailand och 
även diskutera villkoren för kvinnliga företagares ledarskap i Sverige.  
 
För att besvara detta syfte har det formulerats tre frågeställningar; 

• Vilka är drivkrafterna för kvinnliga ledare att arbeta med ledarskap? 
• Hur ser kvinnorna på sin roll som ledare? 
• Vilka attityder möter kvinnliga ledare från samhället? 

 

1.2. Begreppsdefinitioner 
Här följer definitioner av relevanta begrepp som används i denna uppsats. 
 
1.2.1. Ledarskap 
För Svedberg är ledarskap vad en person står för eller representerar. Detta sker i interaktion 
mellan makt, regler och värderingar. Han nämner också ledning, vilket innebär påverkan för 
att koordinera arbetet i en viss riktning eller position.8 Lennéer Axelsson & Thylefors hävdar 
istället att ledarskap är social influens.9 För Maltén är ledarskap en påverkansprocess, där 
social interaktion, måluppfyllelse samt relationen mellan individer och arbetsuppgift måste 
behandlas. Ytterligare ett sätt att se på ledarskap är resurser, relationer och resultat.10 Wolvén 
anser att ledarskap är en process där en individ influerar en grupp av individer att nå ett 
gemensamt mål. Det är ett måste med interaktion mellan människor för att nå resultat, där 
ledarens uppgift dessutom är att samordna, kunna fatta beslut och motivera gruppen. 
Ledarskap handlar också om mål, grupper, struktur och relationer mellan människor, där det 
är två viktiga komponenter, gruppen och arbetsuppgiften. 11 Lindmark & Önnevik diskuterar 
komplexiteten med ledarskap, där flexibilitet och anpassningsbarhet är kärnan i det. De 
definierar ledarskap som “Konsten att få människor att utföra saker och få dem att gå mot 
samma mål”.12 
 
1.2.2. Kultur 
Kultur är ett abstrakt begrepp, vilket de flesta vet vad det handlar om, men har svårt att säga 
exakt vad det består av. Kulturer kan dessutom vara speciellt i en viss organisation eller 
generellt i samhället. Bang diskuterar kultur i två dimensioner, dels som ett tankesystem med 
gemensamma värderingar, uppfattningar och betydelser, men också som ett 
samverkansmönster eller överföring av handlingsmönster för en viss grupp.13  Schütz säger 
att varje medlem som är född och uppväxt in en kultur, accepterar dess mönster. Kunskapen 
om kulturen är självklar genom att den förmedlas av föräldrar, lärare och auktoriteter och 

 
8 Svedberg (2007) 
9 Lennéer Axelsson & Thylefors (2005), s 97 
10 Maltén (2000), s 8-9 
11 Wolvén (2000), s 14-15, 252-253 
12 Lindmark & Önnevik (2006), s 282 
13 Bang (1999), s 21-22 
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rtydliga att studien 
ndast berör kvinnliga ledare.  

utgångspunkten är att studera situationen för kvinnliga företagare och inte specifikt kvinnligt 

                                                

därför ifrågasätts det inte, utan är vägledande i alla livets sociala situationer.14 Vidare påstår 
Hofstede & Hofstede att de ser kultur som en mental programmering där varje person har sitt 
mönster av tankar, känslor och möjliga sätt att agera på, vilket han/hon lär sig under livets 
gång. Även om vi lär oss det mesta i den tidigare barndomen. Kultur består av oskrivna regler 
i det sociala spelet. Det är den kollektivistiska mentala programmeringen som åtskiljer 
människor, vilket tillhör en särskild grupp eller kategori, från varandra. Kultur är något som 
vi lär oss och är därför inte medfött, istället kommer det från den sociala omgivningen och 
inte med generna. Kulturen ska också separeras från den mänskliga naturen och från 
personligheten hos individer, linjen mellan den mänskliga naturen, kulturen och 
personligheten, kan vara svår att dra. Kulturen består av symboler, hjältar, ritualer, sedvänjor 
och värderingar.15  
 
1.2.3. Kvinnligt ledarskap, kvinnors ledarskap samt kvinnliga ledare  
Wahl m.fl. diskuterar två begrepp, vilka är skilda förhållningssätt inom ledarskapsdiskursen, 
kvinnligt ledarskap och androgynt ledarskap. Förhållningssättet med det kvinnliga 
ledarskapet innebär att det finns ett specifikt kvinnligt ledarskap där särtypiska kvinnliga 
egenskaper framkommer och att det endast är kvinnor som kan uppvisa detta ledarskap. Det 
andra förhållningssättet innebär istället att både män och kvinnor kan uppvisa manliga 
respektive kvinnliga egenskaper i sitt ledarskap16. Anna Wahl m.fl. skriver också: 
”Ledarskap och kvinnlighet är begrepp som inte självklart hör ihop. Det är därför det 
kvinnligt, men inte manligt, måste sättas framför ordet ledarskap för att markera 
könstillhörighet. En ledare är en man. En kvinna som är ledare är en kvinnlig ledare.”17 
Samtidigt hävdar hon att det inte finns några motsättningar i begreppen kvinnlighet och 
ledarskap, då ordet ledarskap egentligen är könsneutralt. Ledarskap relateras dock ofta till 
skapandet av manlighet genom att ledarskapspositioner främst har varit tillgängliga för 
män.18 Utgångspunkten för denna studie är att studera kvinnors ledarskap, med andra ord 
kvinnors upplevelser av att vara kvinna och ledare och inte det specifika kvinnliga 
ledarskapet. Att ordet kvinnliga sätts framför ledarskapet är för att fö
e
 
1.2.4. Företagare och företagande 
Företagare är en person som äger och leder (mindre eller medelstort) företag.19 Vilket 
överensstämmer med Holmquist & Sundins definition, den som driver ett företag.20 
Entreprenör är den som driver fram företaget.21 Holmquist & Sundin talar dock om dessa två 
begrepp som synonymer.22 Denna studie ägnar ingen energi åt entreprenörskap, utan det är 
företagande och ledarskap den berör, men i begreppet företagande läggs betydelsen den som 
äger, leder, driver och driver fram företaget, då det är vad respondenterna i studien gör.  På 
samma sätt som ovan gällande kvinnligt ledarskap, kvinnors ledarskap samt kvinnliga ledare, 
ämnar jag använda begreppen kvinnligt företagande, kvinnors företagande samt kvinnliga 
företagare, på samma sätt. Dessa anger att det är kvinnor som studien är inriktad på och att 

 
14 Schütz (2002), s 223 
15 Hofstede & Hofstede (2005), s 16-18  
16 Wahl m.fl. (2001) 
17 Wahl m.fl. (1999), s 73 
18 Ibid 
19 www.ne.se sökord: företagare (2008-04-29) 
20 Holmquist & Sundin (2002), s 196 
21 Ibid, s 196 
22 Ibid 
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företagande. Som Wahl23 hävdar att ledarskap ses som ett manligt attribut, påstår Holmquist 
& Sundin att företagande är starkt förknippat med män och manlighet.24  
 
1.2.5. Företagare kontra ledare  
Som Holmquist & Sundin anser så avslöjar vårt användande av begrepp något om våra 
grundföreställningar.25 Denna studie inriktas på kvinnliga företagares ledarskap, där 
ledarskapet och inte företagandet är i fokus. Holmquist & Sundin hävdar, ”att ha ett företag 
innebär att leda en verksamhet – åtminstone tills någon annan tillsätts som ledare.”26 I denna 
studie äger och leder samtliga respondenter sina verksamheter och på det sättet ser jag i detta 
sammanhang rollen som företagare och ledare som synonymer.  
 
1.2.6. Småföretag 
Företag med mindre än 50 anställda.27 Inom denna kategori infaller samtliga respondenters 
företag.  
 
1.3. Avgränsningar 
I denna studie undersöks kvinnliga företagares upplevelser av att vara kvinna och ledare inom 
serviceyrken i Tyskland och Thailand. Studien inriktas på den tyska delen, då det thailändska 
materialet samlades in i samband med en tidigare studie. Det är kvinnornas drivkrafter, synen 
på sin ledarroll samt attityder från samhället som tas i beaktande. Kvinnorna äger och driver 
sina egna företag, vilka har minst en anställd. Det är relationen mellan människan och 
samhället som studeras, där människan i detta fall är kvinnliga ledare som driver egna företag 
i Tyskland och Thailand. Det är viktigt att notera att det inte är en jämförande studie, utan en 
studie som tolkar och förstår skillnader och likheter utifrån respondenternas upplevelser inom 
de tre temana drivkrafter, ledarrollen och attityder. Vid en jämförande studie måste alla 
förutsättningar vara likbördiga, vilka de inte är i denna studie. Det är inte heller en jämförelse 
mellan manligt och kvinnligt ledarskap, utan det ses endast till kvinnors ledarskap. Likväl 
som studien inte inriktas på det särtypiska kvinnliga ledarskapet utan kvinnors ledarskap. I 
studien diskuteras även situationen för kvinnliga ledare och kvinnliga företagare i Sverige, 
vilket endast baseras på litteratur och tidigare forskning. Det har med andra ord inte 
genomförts någon empirisk undersökning i Sverige inom ramen för denna studie.  
 
1.4. Disposition 
I kapitel 2 presenteras tidigare forskning om att vara kvinna på arbetsmarknaderna i Sverige, 
Tyskland och Thailand. Därefter följer i kapitel 3 det teoretiska perspektivet med tre av 
Hofstedes kulturella dimensioner samt auktoritärt och demokratiskt ledarskap. Kapitel 4 
behandlar metodologin där det redogörs för samtliga metodiska val och tillvägagångssätt. I 
kapitel 5 presenteras resultat och analys med redogörelse för den tyska studien, den 
thailändska studien samt skillnader och likheter mellan dessa. Villkoren för kvinnliga ledare i 
Sverige diskuteras även i detta sammanhang. Uppsatsen avslutas med en diskussion där 
frågor och funderingar som väckts under studien lyfts samt diskuteras generaliserbarhet, 
lärdomar, nyttan med undersökningen och fortsatt forskning.  

 
23 Wahl m.fl. (1999) 
24 Holmquist & Sundin (2002) 
25 Ibid 
26 Ibid, s 196 
27 www.ne.se sökord: småföretag (2008-04-29) 
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning om villkor och utmärkande drag för kvinnor på 
arbetsmarknaderna i Sverige, Tyskland och Thailand. Det avslutas med några korta 
slutsatser. 
 

2.1. Kvinnor på arbetsmarknaden i Sverige 
Här följer forskning om kvinnors förvärvsarbete, karriär och familj, kvinnors ledarskap samt 
kvinnors företagande. 
 
2.1.1. Kvinnors förvärvsarbete 
”Stolt men inte nöjd”, så beskriver Dreber & Wallace svenska myndigheters och politikers 
självbild av jämställdhet mellan könen28. Sverige har en hög frekvens förvärvsarbetande 
kvinnor, ändock är det en könssegrerad arbetsmarknad där kvinnor och män återfinns inom 
olika branscher och på olika platser i hierarkin.  Dahlman hävdar att den svenska 
välfärdsmodellen har bidragit till att kvinnor kan kombinera förvärvsarbete med familj och 
med chans till deltidarbete. Dock arbetar de främst inom vård och omsorg där 
karriärmöjligheterna inte är så stora, inte heller är möjligheterna att starta eget företag särskilt 
stora.29 Den svenska välfärdsmodellen ses ofta som en förebild för andra länder, och visst 
möjliggör den för kvinnor att båda arbeta och ha familj, men frågan är om den underlättar 
eller försvårar för kvinnor som vill gå längre i karriären. I den svenska offentliga sektorn är 
det förhållandevis få hierarkiska nivåer i relation till många andra länder, vilket självfallet 
medför få chefsnivåer, vilket i sig leder till färre möjligheter för kvinnor att få en 
chefsposition. Ju högre upp i hierarkiska nivåer, desto färre kvinnor finner man, även att 
kvinnorepresentationen på ledarskapspositioner ökar.30  
 
2.1.2. Barn och karriär  
Sverige har en välutvecklad barnomsorg, där barnen redan vid ett års ålder kan börja på 
förskola. Detta innebär att det är få familjer som anställer barnflickor. Det är dessutom dyrt i 
det svenska skattesystemet.31 För att underlätta ännu mer för kvinnor i karriären, skulle det i 
större utsträckning än idag finnas barnomsorg även under obekväma tider.32  
 
Muhonen skriver i sin doktorsavhandling att människor vill arbeta av olika anledningar, men 
oavsett drivkraft så spelar det en väsentlig roll i deras liv, likväl som även familjen har en 
central plats i människors liv.33 Den traditionella bilden hänger på ett sätt fortfarande kvar, då 
kvinnan var hemma i den privata sfären och mannen ute i det offentliga. Kvinnan är ännu den 
partnern som har störst ansvar för hem och familj och därför blir detta också en del av 
diskussionen när det talas om kvinnors karriär, vilket det inte är i diskussionen om mäns 
karriär. Karriär, ledarskap och företagande är därför nära förknippat med män och 
manlighet.34 Ett citat ur Muhonens avhandling stödjer denna diskussion ”Studien visar att 
betydelsen att vara kvinna och chef inte är densamma för olika kvinnor, utan är ett resultat av 
ett komplext samspel mellan individen och hennes situation såväl i arbetet som i hemmet och 

                                                 
28 Dreber & Wallace (2004), s 9 
29 Dahlman (2004) 
30 Dreber & Wallace (2004) 
31 Ibid 
32 Dahlman (2004) 
33 Muhonen (1999) 
34 Berglund (2007) 



6 

 

                                                

i ett visst historiskt sammanhang”.35 Detta visar också att chefskapet och ledarrollen betyder 
olika för olika kvinnor och att det inte går att dra alla över en kam. I Dreber & Wallaces 
studie visade det sig att två av tre kvinnliga chefer ser barn som ett hinder i karriären. När de 
väl är chefer ser de ändå en fördel med att kunna styra sina arbetstider. Kvinnliga chefer är i 
större utsträckning skilda eller ogifta och har färre eller inga barn i jämförelse med manliga 
chefer och kvinnor i lägre befattningar.36 
 
Möjligheten till flexibla arbetstider underlättade att kombinera ledarroll och familjeliv. 
Kvinnornas mödrar alternativt någon annan kvinnlig släkting har i många fall i Muhonens 
studie fungerat som förebilder för de deltagande kvinnorna. Betydelsen av självförtroende 
framkom som en avgörande faktor för att lyckas.37 
 
2.1.3. Kvinnors ledarskap 
Berglund påstår att allt vi tar oss till genomsyras av vilket kön vi har, även om detta sker 
omedvetet. Genus och könsstrukturer är så djupt rotade i samhällen att vi ibland inte ens 
reflekterar över detta och vad det har för konsekvenser, inte minst inom ledarskap och 
företagande.38 Detta uttalande kan ses som ett överensstämmande med Muhonens studie som 
visade att det är lättare för kvinnor att göra karriär inom en bransch med många kvinnligt 
anställda. Kvinnorna hade dock olika uppfattningar om betydelsen av deras kön i arbetslivet. 
Vissa ansåg det svårt att vara kvinna och göra karriär, speciellt som ung, medan andra ansåg 
att det inte var någon skillnad hur de hade blivit behandlade och bemötta i jämförelse med 
andra. Kvinnor i mansdominerade yrken upplevde det generellt svårare.39 Wahl m.fl. 
argumenterar att genusskillnaderna blir tydligt när det talas om ledarskap, då det i grunden är 
ett könsneutralt ord, men att det förtydligas att det är en kvinnlig ledare när ledaren är en 
kvinna.40 Wahl m.fl. ifrågasätter också om det finns ett särtypiskt kvinnligt ledarskap eller 
om ledaregenskaperna är olika från person till person och inte beroende av könet.41 Dreber & 
Wallace har ett annat synsätt, där de hävdar att kvinnliga ledare blir mer lika män, då männen 
är normen på arbetsmarknaden.42 Berglunds diskussion om genusstrukturer kan relateras till 
Hårds m.fl. artikel där de påstår att kvinnor inte identifierar sig i lika stor utsträckning som 
varken företagare eller ledare, som män gör, utan istället identifierar sig som sin 
yrkesutövare, exempelvis som frisör medan en man är egenföretagare om han kör lastbil.43 
 
Några särtypiska kvinnliga ledaregenskaper från Muhonens studie är social kompetens, 
teamwork, att involvera dem anställda i beslutsfattandet, inte rädda för att fatta beslut, 
kommunikativa samt att de prioriterade arbetsmiljön för trivselns skull. Sammantaget kallar 
Muhonen detta för en demokratisk ledarstil. Arbetet fyller en viktig del i deras liv, och det har 
genom hela deras karriär varit otroligt viktigt för dem med uppmuntran från familjen. 
Ytterligare egenskaper som Hård m.fl. för fram i sin artikel är envishet, stark drivkraft, 
engagemang, goda kontakter och ”moraliskt” stöd.44  
 

 
35 Muhonen (1999), s 241 
36 Dreber & Wallace (2004) 
37 Muhonen (1999) 
38 Berglund (2007) 
39 Muhonen (1999)  
40 Wahl m.fl. (1999)  
41 Wahl m.fl. (2001) 
42 Dreber & Wallace (2004) 
43 Berglund (2007) samt Hård m.fl. (2007) 
44 Muhonen (1999) samt Hård m.fl. (2007) 
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2.1.4. Kvinnors företagande 
Dahlman skriver att en tredjedel av de kvinnliga företagarna startar företag inom hotell, 
restaurang eller personliga tjänster, vilka samtliga är serviceyrken och ofta har de tidigare 
arbetat inom denna bransch. Hälften av de kvinnliga företagarna har upp till fyra anställda 
och många är soloföretag.45 En studie från Nutek visar dessutom att företagen riktar sig till 
lokala marknader.46 Till skillnad från män som startar företag med främsta syftet att tjäna 
pengar, startar kvinnor företag med anledningen att få arbeta självständigt eller förverkliga 
sina idéer samt att ha inflytande över den egna arbetssituationen. Dahlman ser kvinnligt 
företagande som ytterligare ett steg mot jämställdhet, att kvinnor är sin egen chef och kan på 
så sätt vara förebilder för unga kvinnor och locka flera att bli självständiga.47 Nuteks studie 
visar att de kvinnliga företagarna vanligtvis redan idag är unga och välutbildade.48 Eget 
företagande är ett sätt att skaffa flera ledarroller i samhället, vilket Dreber & Wallace påstår 
att det i dagsläget generellt finns få av.49 Det som kan skrämma kvinnor att vara självständiga 
är att det är hårt arbete med långa arbetsdagar och att det ibland är svårt att kombinera karriär 
och familjeliv. Deltidsföretagare har dock blivit en grupp på framväxt vilket gör det möjligt 
att förena företagande och familj.50 
 
Holmquist & Sundin har också listat egenskaper som utmärker företagare; innovativa, aktiva, 
ledare, ihärdiga, flexibla, självmedvetna, äventyrliga, kreativa, förändringsagenter, 
oberoende, originella, fyndiga, självförtroendefulla, fantasifulla, rastlösa, risktagare, 
resultatorienterade, prestationsdrivna, aggressiva.51 Dessa egenskaper samt egenskaperna 
som Muhonen52 listade, överensstämmer med varandra, vilket tyder på att rollen som ledare 
och företagare ofta är densamm
 

2.2. Kvinnor på arbetsmarknaden i Tyskland 
Här nedan presenteras kvinnors förvärvsarbete, kvinnor mindre priviligerade än män?!, 
barnomsorg – det stora problemet och kvinnors ledarskap. 
 
2.2.1. Kvinnors förvärvsarbete 
Lena Sundström skriver i sin doktorsavhandling att hon har stött på attityden att mannen ska 
försörja familjen, då han har en given plats på arbetsmarknaden. Det kan tyckas vara en 
förlegad syn på förvärvsarbete, men historiskt sätt har det framförallt varit mannen som har 
förvärvsarbetat och kvinnan har skött barn och hushåll.53 Dreber och Wallace diskuterar det 
faktum att makar kan sambeskatta i Tyskland. Det får en negativ effekt på kvinnligt 
förvärvsarbete, då det medför att det blir mer gynnsamt för familjens ekonomi att kvinnan 
stannar hemma. Dock finns det numera en valmöjlighet för makarna att välja om de vill 
sambeskatta eller inte.54 Vidare påstår Sundström att vissa policyer försvårare möjligheten 
för kvinnor att arbeta och då Tyskland är en federalstat är det de lokala politikerna som är 
ansvariga för kvinnornas delaktighet på arbetsmarknaden och det går därmed inte att lösa 
detta med en nationell policy. Politikerna har kommit en bit på vägen med sin fokusering på 

 
45 Dahlman (2004) 
46 Nutek (2006) 
47 Dahlman (2004) 
48 Nutek (2006) 
49 Dreber & Wallace (2004) 
50 Hård m.fl. (2007) 
51 Holquist & Sundin (red) (2002) 
52 Muhonen (1999) 
53 Sundström (2003)  
54 Dreber & Wallace (2004) 
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minskad ojämställdhet mellan könen, men det behövs göras mer.55 Sammantaget medför 
detta att det är betydligt färre kvinnor i ledande positioner än män i samhället.56 
 
2.2.2. Kvinnor mindre priviligerade än män?! 
I motsats till Sundström, hävdar Bierach att kvinnor inte är mindre privilegierade än männen i 
det tyska samhället eller nedtryckta av dem. Istället saknas ambitionen hos kvinnor att nå 
toppositioner i samhället. Bierach har gjort en studie bland kvinnor inom akademin, vilka har 
goda förutsättningar för en karriär inom näringsliv, politik och vetenskap. Istället har de 
påbörjat sin karriär med vanligtvis administrativa uppgifter på ett kontor och nöjt sig med 
detta.  Trots att samhället erbjuder kvinnofrämjande program, fanns det år 2002, endast 3,7 
procent kvinnor i de ledande toppositionerna i samhället. Det finns åsikter från vissa 
deltagande kvinnor i hennes studie att männen bär skulden för detta. Författaren motsäger sig 
detta och tror istället att kvinnorna vanligtvis har låga tankar om sig själva. Naturligt känner 
de att de hör hemma med hushållsarbete. En mängd av dessa kvinnliga akademiker erkänner 
att en karriär visserligen låter glamouröst, men att det innebär mycket arbete. Det vanliga är 
att kvinnorna överger karriären och istället ägnar sig åt familjeliv. Bierach slutsats är att 
kvinnorna själva bromsar upp sin karriär genom att inte tro på sig själva, nöja sig med det 
lilla och då ägna sig åt familjeliv istället. När kvinnorna väl har blivit mödrar är det svårt att 
kombinera detta med en karriär, då barnpassning blir ett problem.57 Sundström har dock sett 
en förändring i attityder där dels kvinnor är mer positiva till kvinnors arbete än vad männen 
är samt att den yngre generationen visar sig mer positiva än de äldre. Avgörande faktorer i 
inställningen till om gifta kvinnor ska arbeta före och/eller efter de har fått barn, är  
arbetsmarknadsstatus och utbildningsnivå, där ju högre arbetsmarknadsstatus och högre 
utbildningsnivå, desto mer positiv inställning. Slutsatserna i Sundströms studie är att 
genusrelationerna i landet ligger nära den nationella välfärdspolitiken och att denna spelar en 
viktig roll i kvinnor och mäns möjligheter och livschanser. Kvinnor har en vilja om att 
kombinera familj och arbete, åtminstone deltidsarbeta, men det finns negativa attityder från 
andra håll.58 Detta resultat överensstämmer inte riktigt med Bierach studie, då hon istället 
påstår att det är kvinnorna själva som stoppar sina karriärer och inte välfärdspolitiken eller 
attityder i samhället.59 
 
2.2.3. Barnomsorg – det stora problemet 
Lik som Sundström och Bierach, hävdar även Dreber & Wallace att Tyskland har ett litet 
utbud av både offentlig och privat barnomsorg. Det är dessutom ovanligt med offentlig 
barnomsorg för barn under tre år. Kvinnor som förvärvsarbetar måste därför finna andra 
lösningar, där det vanligaste är att ta hjälp från släktingar. Dessutom är skattesystemet 
gynnsamt för hushållsnära tjänster, där kvinnor i högre positioner ofta anställer någon för 
detta.60  Lukoschat & Wahlter, vilka bedriver forskning inom området lika chans och 
utveckling för kvinnor med ledarskapspotential samt utveckling av en familjevänlig 
företagskultur inom ramen för den europeiska akademin för kvinnor inom politik och 
näringsliv, diskuterar två olika lösningar som kvinnor i ledarskapspositioner ofta använder sig 
av för att få ihop vardagen. Dels att de upprättar ett personligt nätverk vilka består av 
föräldrar, vänner och grannar, en helt privat organisation, som hjälps åt med bland annat 
barnpassning. Det andra var att ha en barnflicka eller hemhjälp anställd. Dessa lösningar 

 
55 Sundström (2003) 
56 Dreber & Wallace (2004)  
57 Bierach (2002) 
58 Sundström (2003) 
59 Bierach (2002)  
60 Dreber & Wallace (2004) 
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kombineras också i vissa fall. Studien baseras på en enkätundersökning med 444 kvinnor 
samt djupintervjuer med 42 kvinnor, där samtliga kvinnor innehar en ledarposition samt har 
minst ett barn vardera. Politiskt menade kvinnorna att den traditionella bilden av könsrollerna 
inte fungerar, utan att pappan måste stötta och vara en god fader. Slutsatserna av studien är att 
familjen alltid är viktigast för kvinnorna. Det är ett måste att deras partner är med på att de 
arbetar med detta och i vissa fall visade det sig att mannen hade större del av barn- och 
hushållsansvar. Det är viktigt att båda parterna är självständiga i sitt sätt att vara på. Barn kan 
vara motiverande även för arbetskarriären, då det kan medföra delat ansvar hos parterna i 
både hemmet och med arbete.61 Det framkom även i Bischoffs studie att barn inte längre 
behöver vara ett karriärshinder.62  I Lukoschat & Wahlters studie förekom det kvinnor som 
både arbetade heltid och deltid, trots sin ledarskapsposition. I båda fallen ansågs flexibla 
arbetstider vara värdefullt.63 
 
2.2.4. Kvinnors ledarskap 
Bischoff, professor i företagsekonomi vid Hamburgs universitet, har i sin studie kartlagt i 
vilka organisationer kvinnliga respektive manliga ledare återfinns samt fokuserat på 
möjligheter och problem med att inneha en ledarskapsposition. I studien framkom det att 
manliga ledare i större utsträckning än kvinnliga, oftare har problem med sina kollegor. Det 
är mer hierarkiska organisationer med manliga ledare. Kvinnorna har generellt färre 
medarbetare. Kvinnornas drivkraft är att vara ekonomiskt självständiga. Flexibla arbetstider 
uppskattas, de arbetar generellt ändå mer än vad övriga anställda gör. Samtidigt som det visas 
att karriärsönskan och deltidsönskan inte behöver motsäga varandra.64 I Lukoschat & 
Wahlters studie arbetade de flesta kvinnorna mellan 40-60 timmar i veckan.65 
 
Typiska egenskaper för de kvinnliga ledarna som deltog i Bischoffs studie påstås vara att de 
har social kompetens, är kommunikativa, arbetar som ett team, har gott arbetsklimat samt är 
emotionella gentemot sina medarbetare. För båda könen innebär en ledarskapsposition mer 
självständighet. För de kvinnliga ledarna hade deras mödrar i stor utsträckning också innehaft 
en ledande roll alternativt varit självständiga och på så vis fungerat som förebilder för sina 
döttrar.66 I relation till detta, upplevde kvinnorna i Lukoschat & Wahlters studie att de i sin 
tur är förebilder för sina döttrar.67 
 
I Lukoschat & Wahlters studie upplevde många kvinnor att de alltid har för lite tid i sina liv. 
Trots det kunde det i vissa fall till och med underlätta att vara ledare för att kombinera arbete 
och familj, utifrån ovanstående resonemang om flexibla arbetstider.  Kvinnorna sade sig ha 
nytta av sin ”mammaroll” i sitt ledarskap, då det ofta handlar om att ”ge och ta”, där de är 
duktiga på att kompromissa med egna intressen och företagets intresse.68 
 
Schneider ser i sin doktorsavhandling kvinnors ledarskap som en möjlighet till att bredda 
samhällets perspektiv och synsätt på könsmönstren, att även kvinnor kan inneha de ledande 
positionerna. Detta medför också en större självständighet för de aktuella kvinnorna. Hon 
nämner också svårigheter som kvinnorna på dessa poster kan råka ut för, vilka är stor 
arbetsbelastning, isolering och anpassningstryck till den ”manliga jargongen”. Hon hävdar att 

 
61 Lukoschat & Wahlter (2006) 
62 Bischoff (2005) 
63 Lukoschat & Wahlter (2006) 
64 Bischoff (2005) 
65 Lukoschat & Wahlter (2006) 
66 Bischoff (2005) 
67 Lukoschat & Wahlter (2006) 
68 Ibid 
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alla högt uppsatta ledare är utsatta, men att detta blir än mer påtagligt då det är en kvinna, då 
det dels är få samt att det är en mansdominerad företagskultur.69 En annan viktig komponent 
som underlättar för kvinnliga ledare är att de har stöttning från någon är eller några i sin 
omgivning. Buchmayr m.fl. hävdar att mentorskap är ett bra sätt att lyckas som ledare, 
speciellt för kvinnor, då de kan vara extra utsatta i sin position.70  
 

2.3. Kvinnor på arbetsmarknaden i Thailand   
Nedan presenteras tidigare forskning om religion, traditioner och genusrelationer, kvinnors 
förvärvsarbete och förändring i samhället.  
 
2.3.1. Religion, traditioner och genusrelationer  
Van Esterik påstår att Buddhismen är viktig i den thailändska identiteten och vid diskussioner 
om genus i det thailändska samhället, så måste även buddhismen diskuteras, då dessa är nära 
besläktade med varandra. Thailand är ett buddhistiskt land där religionen och historian, 
traditionellt sätt hänger ihop med varandra.71 Även Lindberg Falk stödjer i sin 
doktorsavhandling att religionen är en viktig del i genusrelationerna. Många män väljer att bli 
munkar en period av sitt liv, då det anses som en styrka att kunna kontrollera sin sexualitet 
och leva i celibat, vilket får männen att mogna. En kvinna ses som vuxen när hon är redo att 
gifta sig och blir en kvinna av att skaffa barn. Genom att samhällets normer har en nära 
relation till religionen har kvinnans främsta uppgift ansetts vara att vara mamma och sköta 
om hem och familj.72   
 
Hierarkier spelar en stor roll i samhället, vilket Lindberg Falk diskuterar. Hierarkierna finns 
överallt. Äldre människor är högt upp i hierarkin och det måste visas när man träffas att 
personen i fråga är högre upp i hierarkin. Kvinnor är automatiskt lägre ner i hierarkin på 
grund av sitt kön, då de anses ha mer negativ karma.73 Även Van Esterik stödjer detta, genom 
att skriva att religionen sätter kvinnan i en lägre position i samhället och också ger kvinnor 
färre möjligheter.74 Samtidigt påstår Lindberg Falk att moderniseringen av samhället har 
medfört att religionen har fått en mindre roll inom vissa områden. Traditionellt sätt var 
utbildningen i templen för munkar, vilket innebar att kvinnor inte hade samma möjligheter att 
utbilda sig. Idag har utbildningsväsendet flyttats till andra institutioner i samhället och är 
öppen för alla.75  
 
2.3.2. Kvinnors förvärvsarbete 
Ockey påstår att kvinnor är aktiva inom det ekonomiska området, medan männen återfinns 
inom politik och byråkratiska yrken.76 Kvinnorna finns som stöttning till männen och får 
indirekt en informell roll även inom politiken och religionen.77 Mills hävdar att många 
kvinnor även återfinns inom jordbruket, där en stor del av befolkningen bor på landet och 
driver små jordbruk.78  Kvinnors förvärvsarbete ökar ständigt, även om de fortfarande har 
huvudansvaret för hushållet och familjens välmående. Inom hemmets fyra väggar är det 
kvinnorna som kontrollerar finanserna och deltar i beslutstagandet. Traditionellt var det en 

 
69 Schneider (2007) 
70 Buchmayr mfl (2003) 
71 Van Esterik (2000) 
72 Lindberg Falk (2002) 
73 Ibid 
74 Van Esterik (2000)  
75 Lindberg Falk (2002) 
76 Ockey (2004) 
77 Lindberg Falk (2002) 
78 Mills (1999) 



11 

 

                                                

strikt uppdelning mellan den privata och offentliga sfären, där männen var i det offentliga och 
kvinnorna i det privata79. Kvinnor är mer mobila än män och det är inte ovanligt att yngre 
kvinnor flyttar ifrån sina familjer för att arbeta på annat ställe, ofta inom jordbruk eller 
turismindustrin.80 Kvinnorna är fortfarande underrepresenterade i högre positioner.81 
Traditionellt beskrivs ledarskapet teoretiskt som auktoritärt, men i praktiken har det sett helt 
annorlunda ut.82  
 
2.3.3. Förändring i samhället 
Lindberg Falk menar att religionen har fått en mindre betydelse i samhället, där 
utbildningsväsendet idag är öppet för alla och finns på andra institutioner i samhället än i 
templen, samtidigt som Ockey bedömer att politiken har fått västerländsk influens och strävar 
efter en demokrati. Västerländsk livsstil och politisk delaktighet har blivit viktiga 
komponenter. Problemet är att det mestadels är utbildade människor som deltar i politiken 
och därmed bibehålls till viss del hierarkierna mellan människorna i samhället.83 
 

2.4. Kommentarer  
Den presenterade forskningen för de tre länderna har olika inriktningar, vilket beror på vad 
som är utmärkande för och fokuseras på när det gäller kvinnor på arbetsmarknaderna, 
kvinnors ledarskap och företagande. I den tyska forskningen framgår det tydligt att 
barnomsorgen, som lyser med sin frånvaro, är det största problemet för kvinnor att kombinera 
karriär och familjeliv. Även system i övrigt gynnar i vissa fall att endast ena parten 
förvärvsarbetar, och lotten faller då vanligtvis på mannen. Det blir tydligt att dessa frågor 
diskuteras i landet och att det arbetas med jämställdhet och att få kvinnor till ledande poster i 
samhället. I den presenterade thailändska forskningen fokuseras det inte på ledarskap som 
sådant, dels för att utbudet av tidigare forskning är litet, men också för att genusrelationerna i 
samhället har en nära förbindelse mellan religionen och traditioner. Därför blir det relevant 
att redogöra för genusrelationerna för Thailand, men inte för Sverige och Tyskland då det i 
dessa länder inte har en nära relation till religionen samt att det finns mer tidigare forskning 
om specifikt kvinnligt ledarskap eftersom det är ett område som uppmärksammas. 
Traditionerna i Thailand försvårar för kvinnor att göra karriär, då de historiskt sett har haft sin 
plats i hemmet och där utbildningen varit avsedd för män. Det har dock skett en förändring i 
samhället och kvinnorna är på frammarsch. Sverige är det av länderna som har högst frekvens 
av förvärvsarbetande kvinnor, även om de flesta återfinns inom offentlig sektor där det är få 
hierarkiska nivåer. Sverige har kommit längre med utvecklandet av offentlig barnomsorg än 
de övriga två länderna, där i stort sätt alla barn kan få en plats från ett års ålder. Diskussionen 
blir därmed på en annan nivå där det fokuseras på kvinnors möjligheter till 
ledarskapspositioner där eget företagande är en möjlighet. Den tyska och svenska forskningen 
har flera gemensamma drag där en ledarroll kan underlätta att kombinera karriär och familj 
då det medför självständighet med flexibla arbetstider samt att en ledarroll kan bidra till ökat 
jämställdhet där kvinnor fungerar som förebilder för varandra.  Stöttning, teamwork, 
kommunikation och god arbetsmiljö är komponenter som framkommer som viktiga i de båda 
länderna. Det thailändska samhällets uppbyggnad skiljer sig mycket åt från de båda andra 
länderna.  

 
79 Ockey (2004)  
80 Mills (1999) 
81 Lindberg Falk (2002) 
82 Ockey (2004) 
83 Lindberg Falk (2002) samt Ockey (2004) 
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3. Teoretiskt perspektiv 
Hofstede och Hofstede diskuterar kultur ur olika synvinklar. Från Geert Hofstedes studie, 
vilken beskrivs kort nedan, skapade han en teori som involverar fem dimensioner på att se 
och mäta kulturella olikheter. Det här kapitlet fokuserar på de tre första av dessa 
dimensioner, då det är främst de som behandlar ledarskap. Dessa är maktdistans, 
individualism och kollektivism samt femininitet och maskulinitet. I dimensionerna nämns 
demokratiskt och auktoritärt ledarskap, vilket också utvecklas i detta kapitel utifrån Maltén, 
Wolvén, Svedberg, Lindmark & Önnevik samt Leenéer Axelsson & Thylefors.  
 
3.1. De kulturella dimensionerna 
Nedan följer en beskrivning av de kulturella dimensionerna maktdistans, kollektivism och 
individualism, femininitet och maskulinitet samt resultatet för Sverige, Tyskland och 
Thailand i Hofstedes studie. 
 
Gert Hofstede84 har fokuserat på hur vårt ursprung påverkar oss i livet, hur vi tänker, känner 
och agerar. Han var delaktig i en omfattande studie om kulturer på det stora företaget IBM, 
vilken genomfördes i 74 olika länder under trettio år. Från den här studien har han funnit fyra 
dimensioner (ytterligare en dimension, långsiktig respektive kortsiktig inriktning, har 
tillkommit i efterhand från en annan studie) i olikheter mellan nationella kulturer och 
organisationskulturer, vilka han har formulerat till en teori. I dimensionerna har varje 
deltagande land en siffra mellan 0 och 100, vilken talar om var på skalan av den aktuella 
dimensionen som landet befinner sig. Dessa dimensioner är mycket polariserade och 
verkligheten ligger oftast mitt emellan 0 och 100, men något mer åt ena riktningen. I de tre 
första av dessa fem dimensioner innefattas det bland annat hur ledarskap och genusrelationer 
ofta ter sig i respektive riktning. Tabellen nedan åskådliggör för var Sverige, Thailand och 
Tyskland befinner sig i de olika dimensionerna utifrån Hofstedes studie.  
 
Tabell 1 – Sverige, Tyskland & Thailand i de kulturella dimensionerna 
Dimension Sverige Tyskland  Thailand 
Maktdistans 31  35 64 
Individualism 71  67  20 
Maskulinitet 5  66  34 
Tabellen visar att Tyskland och Thailand skiljer sig åt vad gäller maktdistans där Thailand har 
relativt stor maktdistans, medan Sverige och Tyskland är förhållandevis lika med mindre 
maktdistans. Detsamma gäller för individualism där Sverige och Tyskland är individualistiska 
kulturer och Thailand mer åt det kollektivistiska hållet. I maskuliniteten skiljer sig samtliga tre 
länder åt, där Tyskland är mestadels maskulint, i motsats till Sverige som inte alls är maskulint 
utan istället feminint, och slutligen Thailand i mitten av de båda andra länderna.  

3.1.1. Maktdistans 
Den första dimensionen är maktdistans, vilket Hofstede definierar som: den utsträckning i 
vilken de mindre inflytelserika medlemmarna av organisationer och institutioner i ett land 
förväntar sig och accepterar att makten är ojämnt fördelad.85  
 
Det innebär att det i kulturer med hög maktdistans ses som en nödvändighet med hierarkier i 
samhället för att det ska fungera. Äldre personer återfinns högt upp i hierarkin och det ska 

                                                 
84 Hofstede (2001) 
85 Hofstede & Hofstede (2005), s 59 
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visas respekt för dem då de innehar mycket kunskap och ses därmed som 
förtroendeingivande, likväl som att en äldre ledare vanligtvis för med sig mer respekt än en 
yngre ledare. I länder med stor maktdistans har makten ofta en nära relation till religionen 
och makten är djupt förankrad i traditioner. Det finns en outtalad åsikt att samhället är 
ojämlikt och att det är så det ska vara för alla människor har sin roll i hierarkin och i 
samhället, både inom organisationer och i samhället i stort. 86 
 
I relation till organisationers uppbyggnad innebär det hierarkiska system, där 
organisationspyramiden ofta är långt utdragen. Makten är här centraliserad och det är några få 
personer som tar alla beslut. Ledarskapet sker främst genom ordergivning och 
envägskommunikation där det genomsyras av auktoritära värderingar.87 Det hierarkiska 
systemet betyder att det är stor skillnad mellan ledare och medarbetare, vilket samtliga är 
medvetna om och ser som en nödvändighet i den rådande situationen, oavsett personernas 
utbildningsnivå. Ledaren intar rollen som fadersgestalt där denna inger trygghet och 
stabilitet.88 I sin yrkesutövning lutar sig ledaren vanligtvis mot formella regler.89 
 
Det motsatta gäller vid liten maktdistans där alla människor, oavsett ålder, ska behandlas på 
ett likvärdigt sätt och hierarkier i samhället finns endast där av praktiska skäl.  Ju högre 
utbildningsnivå hos individerna, desto mer kämpar de för jämställdhet. I dessa kulturer är 
religion och politik separerade från varandra och traditioner spelar ingen roll. Politikerna 
arbetar aktivt med att försöka minska ojämlikheterna i samhället.90 Organisationer med liten 
maktdistans är platta med decentraliserad makt och där formella titlar inte är särskilt viktigt.91 
Tvåvägskommunikation är det som föredras mellan ledare och medarbetare, där diskussioner 
välkomnas. Medarbetarna deltar i planering och beslutsfattande och det råder en demokratisk 
atmosfär där alla kan och faktiskt tar egna initiativ.92 Ledaren finns tillgänglig i den dagliga 
verksamheten och litar främst till sin personliga erfarenhet i sin profession i motsats till 
formella regler. 93  
 
Den stora skillnaden är att hierarkier ses som en nödvändighet i kulturer med stor 
maktdistans, medan dessa motarbetas vid liten maktdistans. Det är olika syn på hur man visar 
andra människor respekt, genom tydliga gester eller genom att behandla alla människor lika, 
oavsett ålder eller formell titel. Hårt draget är det auktoritärt ledarskap vid stor maktdistans 
och demokratiskt vid liten maktdistans. En intressant aspekt är att det är vid liten maktdistans 
som individerna upplever orättvisor och kämpar för jämlikhet, medan situationen vid stor 
maktdistans upplevs naturlig.94   

3.1.2. Kollektivism och individualism 
En kultur kan vara kollektivistisk eller individualistisk. Hofstede definierar detta på följande 
sätt: individualism kännetecknar samhällen med svaga band mellan individer: alla människor 
förväntas ta hand om sig själva och den närmaste familjen. Kollektivism är dess motsats och 
är utmärkande för samhällen där människor redan från födseln integreras i egengrupper med 

 
86 Hofstede & Hofstede (2005)  
87 Hofstede (2001) 
88 Hofstede & Hofstede (2005) 
89 Hofstede (2001) 
90 Hofstede & Hofstede (2005) 
91 Hofstede (2001) samt Hofstede & Hofstede (2005) 
92 Hofstede & Hofstede (2001) 
93 Hofstede (2001) 
94 Hofstede & Hofstede (2005) 
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stark sammanhållning som utgör ett skydd för individen hela livet i utbyte mot förbehållslös 
lojalitet.95 Det är främst relationen med människor i den närmsta omgivningen, som skiljs i 
denna dimension. I kollektivistisk samhällen lever medborgarna ofta tillsammans i 
storfamiljer där de delar på alla resurser. Att alltid ha människor omkring sig följer med 
genom hela livet och detta gör att det är otroligt viktigt med harmoni och att undvika 
konflikter. I individualistiska samhällen lever de istället i kärnfamiljer och lär sig att tänka 
självständigt. Självständigheten genomsyras i samtliga livets val, där det exempelvis är 
vanligt att välja ett annat yrke än föräldrarna Detsamma gäller för företagen, att de inte vill ha 
anställda från samma familj som arbetar tillsammans. Genomgående för den individualistiska 
kulturen är att individerna vill ha en egen karriär, stå på egna ben och vara självförsörjande. 
Det är en strikt gräns mellan arbete och fritid. I kollektivistiska kulturer väljer de ofta samma 
yrke som sina föräldrar och företagen föredrar att anställa personer som tillhör familjen och 
det är många rena familjeföretag. Det är heller ingen riktigt fritid utan arbetet och fritiden 
flyter ihop, arbetet blir sättet att leva sitt liv på.96  
 
Även på arbetsplatsen skiljer sig relationerna åt mellan ledare och medarbetare, där 
relationerna är första prioritet i kollektivistiska organisationer, medan det kommer i andra 
hand i individualistiska organisationer, där det istället fokuseras på arbetsuppgiften.97  Även 
vid affärer går relationerna med partnern före företagets bästa och dess uppgift i 
kollektivistiska kulturer. Ledarskap innebär att leda grupper, då det anses att människor 
presterar bäst i grupp, likväl som beslut ofta tas i grupper vilka ska gynna gruppens intressen. 
Företagen är ansvariga för sina anställda. Ledarskapet i individualistiska kulturer handlar om 
att sätta företagets bästa i centrum och då är det viktigare med ärlighet än att upprätthålla 
harmoni och att undvika konflikter. Ledaren leder individer, då det här anses att individer 
presterar bäst enskilt. Medarbetarna ansvara för sig själva även på arbetsplatsen. Fritid, frihet 
och utmaningar är komponenter som uppskattas i arbetet.  Både medarbetarna och ledarna 
vill ha tillräckligt med fritid, frihet att utföra sina arbetsuppgifter på valfritt sätt samt att 
arbetet ska bjuda på utmaningar så att de känner någon form av självförverkligande, vilket 
visar individens självständighet och oberoende gentemot organisationen och ledaren.98 Detta 
i motsats till det kollektivistiska företaget, där viktiga komponenter i arbetet är övning, 
fysiska förhållanden och användning av färdigheter. Övning för att träna och bli bättre på 
arbetsuppgiften och samtidigt lära sig nya saker. De vill ha goda arbetsförhållanden såsom 
bra ventilation och ljus och andra fysiska förhållanden. De vill använda alla sina kunskaper 
och förmågor i arbetet. Dessa tre saker berättar om medarbetarnas beroendeställning 
gentemot organisationen och ledaren.99 
 
Förenklat kan sägas att i individualistiska samhällen tänker individerna på sig själv och sina 
egna behov i första hand, medan de i kollektivistiska samhällen alltid tänker på familjen. 
Inom organisationer är skillnaden att medarbetarna blir betraktade som enskilda individer i 
individualistiska kulturer och som grupper med det kollektivistiska synsättet. Självständighet, 
fritid och arbetsuppgiften är de viktigaste begreppen inom individualism, gentemot 
begreppen harmoni och relationer inom kollektivismen.100   

 
95 Hofstede & Hofstede (2005), s 89 
96 Hofstede & Hofstede (2005) 
97 Ibid 
98 Hofstede (2001) 
99 Hofstede & Hofstede (2005)  
100 Ibid 
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3.1.3. Femininitet och maskulinitet  
Definitionen för den tredje dimensionen är som följer: Ett samhälle kallas maskulint när 
emotionella könsroller är tydligt åtskilda: män ska hävda sig, vara tuffa och fokuserade på 
materiell framgång, medan kvinnor ska vara mer blygsamma, ömsinta och bry sig om livskvalitet. 
Ett samhälle kallas feminint när emotionella könsroller överlappar varandra: både män och 
kvinnor ska vara blygsamma, ömsinta och bry sig om livskvalitet.101 Det är synsättet på vilka 
egenskaper män respektive kvinnor ska ha och hur de ska agera som denna dimension 
innefattar.  
 
I den maskulina kulturen socialiseras individerna in i traditionella könsmönster och könen 
beskrivs i genusstereotypa ordalag, där män ska vara tuffa och kvinnor mjuka. Det är kvinnan 
som är hemma och tar hand om hushållet och uppfostrar barnen, medan mannen är ute i 
arbetslivet och samtidigt bestämmer över familjen.102 Till skillnad från feminina kulturer där 
båda föräldrarna tar hand om barn och hushåll och tar gemensamma beslut. Kvinnors 
frigörelse har resulterat i att män och kvinnor delar lika på allt, även på arbetsmarknaden och 
där genusskillnaderna tillskrivs enbart biologiska förklaringar, vilket innebär att både män 
och kvinnor kan vara tuffa och mjuka. Även i den maskulina kulturen har det skett en 
frigörelse för kvinnor, vilken resulterat i att kvinnor numer har tillträde till arbetsmarknaden. 
De maskulina samhällena förutsätter att männen ska ha en karriär, i kontrast till de feminina 
samhällena där möjligheten för både män och kvinnor finns, det är individen själv som väljer. 
Det är även det egna intresset som styr valet av yrke. Den maskulina kulturen har en 
könssegrerad arbetsmarknad, där män och kvinnor först och främst studerar olika ämnen och 
därefter har olika yrken, medan kvinnor och män i den feminina kulturen både studerar 
samma ämnen och återfinns inom alla yrkeskategorier.103  
 
Inom organisationer är det i en maskulin kultur stora organisationer med starka hierarkier där 
ledaren ensam vill fatta beslut. I dessa kulturer är prestation, pengar och materiell framgång 
viktigt och det genomsyras av sympati för starka grupper i samhället. Ledarna framställs ofta 
som hjältar där de framgångsrika ledarna beskrivs inneha typiska manliga egenskaper. Vid 
konflikter, pågår dessa till en av parterna ha vunnit alternativt att problemet förnekas.104 Det 
är få kvinnor i de högsta positionerna.105 De feminina organisationerna har en annan 
uppbyggnad, för det första är de ofta små och för det andra befinner sig ledaren på samma 
nivå som medarbetarna där dialog med medarbetarna prioriteras. Medarbetarna är av stort 
värde, likväl som deras trivsel och välbefinnande. Framgångsrika ledare beskrivs inneha 
karaktäristiska kvinnliga egenskaper, där Hofstede & Hofstede framhäver empati i 
ledarskapet. Konflikter följer en diskussion där problemet löses genom förhandlingar och 
kompromisser.106 I dessa organisationer finns det många kvinnor i de högre positionerna.107 
Hofstede beskriver den maskulina kulturen som egocentrisk och den feminina som 
solidariskt.108  
 
I den maskulina kulturen har kvinnor tillträde till arbetsmarknaden, men den är könssegrerad 
och det är få kvinnor i ledande positioner. Istället är den rådande normen i samhället att 

 
101 Hofstede & Hofstede (2005), s 133 
102 Hofstede (2001) 
103 Hofstede & Hofstede (2005) 
104 Hofstede (2001) 
105 Hofstede & Hofstede (2005) 
106 Hofstede (2001) 
107 Hofstede & Hofstede (2005) 
108 Hofstede (2001) 
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kvinnan ska ansvara för hem och barn då hon är den mjuka och mannen den tuffa som 
försörjer familjen. I den feminina kulturen är alla samma möjligheter och delar lika på 
hushållsarbetet.109  

3.2. Auktoritärt och demokratiskt ledarskap 
I de olika dimensionerna diskuterar Hofstede skillnaderna i ledarskap i form av demokratiska 
och auktoritära ledare, där den demokratiska ledaren är i feminina organisationer och med 
liten maktdistans medan auktoritära ledare återfinns i maskulina organisationer och med stor 
maktdistans. Svedberg, Maltén, Wolvén, Lindmark & Önnevik och Lennéer Axelsson & 
Thylefors utvecklar beskrivning av dessa ledare.   

3.2.1. Auktoritärt ledarskap 
Lennéer Axelsson & Thylefors talar om människosynen hos den auktoritära ledaren, där 
han/hon inte litar på medarbetarna och deras kompetens.110 Svedberg skriver att den 
auktoritära ledaren fungerar som en fadersfigur för medarbetarna, han/hon talar om vad de 
ska göra och hur de ska utföra det. Ledaren pratar med medarbetarna och inte tvärtom. 
Han/hon tar alla beslut själv för att han/hon har kunskap om arbetsuppgiften och vet vad som 
är bäst för organisationen. Medarbetarna har ingen frihet för eget tänkande, då de ska göra 
som ledaren säger. Detta leder också till en stark hierarki i organisationen.111 Lindberg & 
Önnevik hävdar att en auktoritär ledare har hög arbetsmoral och fokuserar på arbetsuppgiften. 
Han/hon bryr sig inte om relationerna mellan medarbetarna, utan ser dem som verktyg.112 
Maltén lyfter dock fram goda egenskaper hos denna ledare, då han/hon ofta är engagerad i 
verksamheten, har god beslutförmåga, är en visionär med stor ansvarskänsla, likväl som 
denne innehar stor yrkeskompetens. Organisationerna brukar dock genomsyras av byråkrati, 
där stabiliteten försöks upprätthållas genom detaljkontroller.113 Risken med detta ledarskap är 
att medarbetarnas motivation brister och att de upplever vantrivsel och maktlöshet. 
Medarbetarna blir dessutom osjälvständiga och initiativlösa.114  
 
Auktoritärt ledarskap är bra när det behövs snabba beslut, påstår Lindmark & Önnevik, där 
medarbetarna inte har en chans att deltaga, vilket kan vara i en krissituation, vilket Maltén 
benämner som trängda situationer.115 När det helt enkelt inte finns tid för diskussion behövs 
det en handlingskraftig ledare som tar tag i problemet.116 Även under uppbyggnad av en 
organisation kan det vara bra med an auktoritär ledare som kan ge organisationen dess 
struktur.117 Lennéer Axelsson & Thylefors anser att den här typen av ledarskap fungerar 
oftast bra när ledaren är tillgänglig, men när han/hon är iväg, finns det en risk för att 
medarbetarna inte vet vad de ska göra när ingen ständigt talar om det för dem.118 Wolvén 
uttrycker att denna ledare är vinnande resultatmässigt då han/hon är närvarande, men minst 
effektiv då han/hon är frånvarande.119   

 
109 Hofstede & Hofstede (2005) 
110 Lennéer Axelsson & Thylefors (2005) 
111 Svedberg (2007) 
112 Lindmark & Önnevik (2006) 
113 Maltén (2000) 
114 Wolvén (2000) samt Lennéer Axelsson & Thylefors (2005) 
115 Lindmark & Önnevik (2006) samt Maltén (2000) 
116 Wolvén (2000) 
117 Lindmark & Önnevik (2006) 
118 Lennéer Axelsson & Thylefors (2005) 
119 Wolvén (2000) 
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3.2.2. Demokratiskt ledarskap 
Delegering och deltagande av medarbetarna är sättet som Lennéer Axelsoon & Thylefors 
beskriver demokratiskt ledarskap.120 Lindmark & Önnevik påstår att den demokratiska 
ledaren vill att medarbetarna ska deltaga i beslut och vill höra deras åsikt, på vilket sätt 
Wolvén beskriver att kritik är ett oundvikligt inslag. Vidare fortsätter Wolvén beskriva denna 
ledare som flexibel, öppen och tolerant.121 Medarbetarna har stor frihet till eget tänkande och 
har också möjlighet till självständigt arbete. En demokratisk ledare bryr sig om både 
relationer och arbetsuppgifter. Han/hon ser att goda relationer resulterar i motivation, vilket 
leder till bättre utfört arbete.122 Medarbetare med stor kompetens kan också påverka 
organisationen, vilket Svedberg hävdar. De har även möjlighet att utvecklas i organisationen 
och ha en karriär. I en demokratisk organisation är målen tydliga. Detta innebär att 
medarbetarna är ansvarstagande, vilken innebär självständighet och en mogen arbetsgrupp.123 
Styrningen sker genom processer, där förändring i organisationen och verksamheten är ett 
normalt inslag.124  
 
Lindmark & Önnevik tillägger att demokratiskt ledarskap är riktigt bra i en grupp som har 
stor kunskap och erfarenhet av arbetsuppgiften och också vet sina roller i gruppen.125 Maltén 
hävdar att för att få ut mesta möjliga kapacitet och potential ur medarbetarna, så är det 
demokratiska ledarskapet vinnande gentemot det auktoritära ledarskapet. De anställdas 
välbefinnande, gemenskap och delaktighet har stor betydelse för vår produktivitet.126 Det 
demokratiska ledarskapet medför helt klart bäst arbetsklimat i jämförelse med det auktoritära 
ledarskapet.127 

3.2.3. Mixat ledarskap 
Likväl som att dimensionerna är polariserade, är dessa ledare polariserade och det vanligaste 
är mixat ledarskap beroende på gruppen, arbetsuppgiften och situationen, vilket Lindmark & 
Önnevik diskuterar. En ledarstil behöver inte vara mer korrekt än en annan, det beror på 
situationen. Ledarskap är ett brett begrepp och antagligen agerar ingen ledare på samma sätt 
som en annan ledare. En ledare kan vara mestadels auktoritär eller demokratisk.128 Ledaren 
anpassar sig efter traditionen och omgivningen som denne befinner sig, så beskriver Maltén 
detta ledarskap.129 
 
Ledarskap som mestadels är auktoritärt, men med vissa inslag av demokratiskt, är perfekt i en 
grupp som behöver struktur för att kunna prestera. Ledarskap som istället är mestadels 
demokratiskt, men med inslag av auktoritärt, fungerar utmärkt i en grupp som redan vet sina 
roller och har viss kunskap om arbetsuppgiften. En ledare kan på så sätt lägga 
tillfredställande med energi på både relationer och arbetsuppgiften. Organisationen får 
stabilitet samtidigt som medarbetarna deltar i vissa beslut.130 Hur mycket av demokratiskt 

 
120 Lennéer Axelsson & Thylefors (2005) 
121 Lindmark & Önnevik (2006) samt Wolvén (2000) 
122 Lindmark & Önnevik (2006) 
123 Svedberg (2007) samt Lenéer Axelsson & Thylefors (2005) 
124 Maltén (2000) 
125 Lindmark & Önnevik (2006) 
126 Maltén  (2000) 
127 Wolvén (2000) 
128 Lindmark & Önnevik (2006) 
129 Maltén (2000) 
130 Lindmark & Önnevik (2006) 
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respektive auktoritärt ledarskap som behövs, är beroende av gruppens mognad. Ledaren 
behöver därför vara mycket flexibel och känna av var gruppen befinner sig.131 
 
3.3. Kommentarer 
De kulturella dimensionerna är kraftigt polariserade där det antagligen inte finns någon 
renodlad kultur utifrån ovanstående beskrivningar, i verkligheten befinner sig länderna 
någonstans däremellan med inslag av båda håll men mer åt någon riktning. Dessutom är 
ovanstående beskrivning ett urval ur dessa omfattande dimensioner, vilka berör många olika 
områden. Urvalet baseras på att det är möjligt att applicera detta på ledarskap och 
karriärmöjligheter för kvinnor.  
 
Dimensionerna överlappar varandra, exempelvis att det är starka hierarkier både i stor 
maktdistans och maskulina organisationer samtidigt som det är få hierarkier med liten 
maktdistans och feminina organisationer. Samma sak gäller för de nämnda organisationerna 
gällande auktoritärt och demokratiskt ledarskap där det går att applicera dessa ledarstilar. Det 
demokratiska ledarskapet innefattar både delar ur det kollektivistiskt och individualistiska 
tänkandet, vilket är något motsägelsefullt enligt dimensionerna då de är varandras motpoler.  
Det demokratiska ledarskapet förenar dessa genom att fokusera på både relationer och 
arbetsuppgiften. Det demokratiska ledarskapet är heller inget som Hofstede har konstruerat, 
utan var något som han utifrån sitt resultat såg att det gick att applicera på de kulturella 
dimensionerna. På det sättet är det helt skilda teorier som används var för sig samtidigt som 
de till viss del går att tillämpa på varandra.  
 

 
131 Wolvén (2000) 
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4. Metodologi 
I detta kapitel beskrivs samtliga metodologiska aspekter av betydelse för undersökningen. 
Det inleds med olika studier, kvalitativ studie – intervjuer, och följs av forskningsansats, min 
förförståelse, ontologi, epistemologi, induktiv studie, arbetsprocessen med förberedelser, 
urval, intervjuerna samt bearbetning av material. Forskningsetik, metodkritik, källkritik och 
noggrannhet och tillförlitlighet är också saker som tas upp.  
 

4.1. Olika studier 
Till denna uppsats har det vid två skilda tidpunkter och vid två skilda platser samlats in 
material. Uppsatsens fokus ligger på materialet som samlades in i norra Tyskland under våren 
2008. Det ingår även i syftet att tolka och förstå likheter och skillnader i ledarskapet hos 
kvinnliga företagare mellan Tyskland och Thailand, där materialet från det sistnämnda landet 
samlades in på en ö i Thailand under november och december 2007. Viss del av det 
insamlade thailändska materialet presenterades i studien Strong women with a soft heart132, 
den nuvarande studien bygger inte vidare på denna utan är en ny studie, där jag återigen har 
gått tillbaka till transkriptionerna av intervjuerna, som då genomfördes, och presenterar delvis 
nytt material. Det är med andra ord inga direkta utdrag ur den föregående studien, utan 
materialet som presenteras i den nuvarande studien är bearbetat på nytt. Vid de tillfällen som 
tillvägagångssätt av insamling av material skiljer sig åt i de båda studierna, redogörs det för 
detta i följande metodavsnitt.  
  
4.2. Kvalitativ studie - intervjuer 
Till denna studie har det använts en kvalitativ metod, vilket innebär att det utgås från 
respondenternas synvinkel där det handlar om att söka förstå en företeelse. Detta är både 
metodens styrka och svaghet, då detta medför en svårighet att mäta resultatet, samtidigt som 
resultatet blir fylligare och mer utförligt. Det har genomförts intervjuer med tolv tyska 
kvinnor samt fyra thailändska kvinnor som bedriver egna företag och därmed är i en 
ledarskapsposition. Kvale definierar forskningsintervjun som: ”en intervju vars syfte är att 
erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 
mening”133. Detta citat överensstämmer väl med syftet med studien, då det innehåller att söka 
tolka karakteristiska drag i ledarskapet hos kvinnliga företagare utifrån deras beskrivningar 
av sina upplevelser av att vara kvinna och ledare. En kvalitativ studie med intervjuer för med 
sig en närhet till studieobjektet, vilket ställer högre krav på forskaren att bibehålla sin 
profession i relation till de personer som deltar i studien134. Denna studie har utförts i 
respondenternas naturliga arbetsmiljö där jag har sökt en mening i den kontextuella 
förståelsen, som i detta fall är kvinnligt ledarskap. Sådant arbetssätt vid liknande studier 
stödjer Bryman135.  
 
Vid samtliga metodologiska val är det viktigt att anpassa dessa efter studiens syfte, då detta är 
grunden i studien, vilket Cohen m.fl. hävdar136. Detta försökte jag göra och fann att intervjuer 
var det lämpligaste tillvägagångssättet då jag, som tidigare nämnts, var ute efter att tolka 
respondenternas beskrivningar av sina upplevelser. Vidare påstår Bjereld m.fl. att metoden är 
redskapen för att besvara syftet.137  Min tidigare erfarenhet av intervjuer är att det ger mig 
                                                 
132 Bergquist (2008) 
133 Kvale (1997), s 13 
134 Bjereld m.fl. (2002) 
135 Bryman (2006) 
136 Cohen m.fl. (2007) 
137 Bjereld m.fl. (2002) 
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mycket nyförvärvad kunskap och förståelse för andra människor, samtidigt som jag vissa 
gånger har upplevt att respondenterna tycker att det är givande att få berätta. Detta låg också 
till grund för valet av intervjuer som redskap att besvara studiens syfte. 
 
Med hänsyn till mina frågeställningar och att jag ville ha en viss flexibilitet i 
intervjusituationen, fann jag semistrukturerade intervjuer mest lämpliga. Den 
semistrukturerade intervjun utgår från olika teman, där samtliga teman ska beröras men att 
det är öppet att ställa frågorna i vilken ordning som helst samt att det är positivt att ställa 
följdfrågor. Genom följdfrågor kan forskaren få respondenten att mer utförligt berätta om 
sina upplevelser och på så sätt bidrar följdfrågor till ett rikare material.138 Jag formulerade 
även vissa direkta frågor, för att underlätta för mig själv då det inte genomfördes på mitt 
modersmål. Intervjun inleddes med öppna frågor och följdes upp med mera direkta frågorna 
om dessa inte hade besvarats av den första frågan, såsom ”kan du ge exempel på sådana 
situationer?” osv.  
 
En metodologisk skillnad mellan de båda studierna är att den thailändska studien baserades 
på endast fyra kvinnor, som jag intervjuade upprepade gånger, medan i den tyska studien 
genomfördes intervjuer med tolv kvinnor en gång vardera. Trots denna metodologiska 
skillnad anser jag att jag har fått en förhållandevis tydlig bild av hur kvinnors ledarskap kan 
utföras i de båda kulturerna. I den föregående uppsatsen ägnades en hel del koncentration till 
kvinnornas bakgrund och på det sättet fick jag med mig en förhållandevis bred 
samhällskulturell bild till hur det kan vara att vara kvinna och ledare i Thailand. Då 
bakgrundsfaktorerna i denna studie inte fick någon uppmärksamhet, men att det ändå är 
relationen mellan kvinnliga ledare och samhället som det fokuseras på, anser jag mig ha fått 
en god bild över denna relation genom båda studierna. 
 

4.3. Forskningsansats  
Forskningsansatsen innefattar hur forskaren väljer att angripa det insamlade empiriska 
materialet. Med en annan ansats, visas en annan verklighet, därför är det viktigt att ta 
forskningsansatsen i beaktande. Detta diskuterar Bengtsson139. Min valda forskningsansats 
för denna studie var hermeneutisk, vilket Kvale anser är en mycket relevant ansats vid 
intervjuer.140 Hermeneutiken vill finna en mening och alla människor har sin egen 
förförståelse och förståelseram, vilket vid intervjuer med flera respondenter om hur det 
upplevs att vara kvinna och ledare i det tyska samhället, gav en bred och intressant bild.141 
Kvale åsyftar att vid intervjuer sker det först en tolkning vid intervjun och sedan en tolkning 
när detta har skrivits i text. Med denna ansats sker det också en konstruktion vid intervjuer, i 
dubbel bemärkelse. Det som respondenten berättade förvandlades dels till text, samtidigt 
tolkades dessa utsagor av mig som forskare och blev på så sätt också en konstruktion av 
mig.142 Detta passade utmärkt för denna studie då jag ville höra varje respondents specifika 
livssituation samtidigt som jag ville finna ett gemensamt mönster. Meningen och förståelsen 
är kontextbunden, vilket det också i denna studie var. Människor tolkar hela tiden, vilket är 
ett sätt för oss att sortera våra tankar och intryck. Den vetenskapliga tolkningen kännetecknas 
av en mer systematisk tolkningsprocess. Tolka, innebär att översätta, där det bör finnas 
synonymer för att se studieobjektet utifrån dess sociala sammanhang. Det är hela tiden en 

 
138 Kvale (1997)  
139 Bengtsson (2005) 
140 Kvale (1997) 
141 Gilje & Grimen (1992) 
142 Kvale (1997) 
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växling mellan delar och helheter där det exempelvis både behövs förstås orden i meningarna 
och meningarna i dess helhet för att få hela bilden.143  
 
Den thailändska studien inspirerades av en antropologisk etnografisk ansats med 
livsberättelser, då fokus även låg på respondenternas bakgrund, uppväxt, skolgång och helt 
enkelt vad som hade lett fram till dagens livssituation som ledare. I denna studie har hela 
detta område tagits bort och istället ligger fokus på drivkrafter, ledarrollen och attityder, 
vilket inte överensstämmer med en etnografisk ansats.144 Jag ville gå ett steg längre med 
denna studie och göra en djupare tolkning av materialet. Den hermeneutiska ansatsen 
överensstämde därför bäst med studiens syfte och frågeställningar. Då jag även gick tillbaka 
till transkriberingarna från den thailändska studien och valde ut presenterat material utifrån 
den innevarande studiens forskningsfrågor, medför det att denna studie skiljer sig åt och inte 
blir en upprepning av den första studien, utan en egen och specifik studie. Genom att utgå 
från den innevarande studiens forskningsfrågor när jag granskade transkriberingarna från den 
thailändska studien, blev det med nya ögon jag såg på detta material, trots att det i stor 
utsträckning ställdes liknande frågor vid intervjuerna i de båda studierna. Ett exempel på 
detta är att jag först i den nuvarande studien reflekterade över barnomsorgen, vilket jag inte 
gjorde i den tidigare studien i Thailand. Genom detta arbetssätt anser jag inte att resultatet har 
påverkats av att det har används två olika ansatser i de båda studierna, då det ses till likheter 
och skillnader dem emellan. Det finns inte heller något som i de båda studierna motsäger 
varandra, utan tillvägagångssättet i intervjusituationen har varit detsamma. Jag har dessutom 
flitigt använt dagbokskrivande i de båda studierna Detta har hjälpt mig att sortera mina tankar 
och intryck eftersom de båda undersökningarna har genomförts, i för mig, andra kulturer än 
den svenska. 
 

4.4. Min förförståelse 
Min förförståelse är avgörande för alla val som görs under studiens gång och därför är det 
viktigt att jag i en hermeneutisk studie redogör för min förförståelse.  Förförståelsen ändrades 
under studiens gång då jag fick ny kunskap och en ny och djupare förståelse för 
ämnesområdet. Förförståelsen, förståelsen och tolkningen bygger på varandra.145 I mitt fall 
har jag besökt Tyskland många gånger tidigare, då familjen har bekanta där. Mitt tidigare 
intryck av kvinnors ledarskap är att det skiljer sig förhållandevis mycket gentemot Sverige. 
Trots att Tyskland är ett välutvecklat industriland, har de en annan uppbyggnad av samhället 
med exempelvis barnomsorg, vilket påverkar kvinnors möjligheter att bli ledare om de 
samtidigt har familj. Utifrån denna förståelseram fann jag det intressant att studera kvinnors 
ledarskap utifrån temana drivkrafter, ledarrollen och attityder. En viktig del i hermeneutiken 
är att förförståelsen är reviderbar och ändras i nya möten.146 Ofta talas det om den 
hermeneutiska cirkeln, Ödman kallar istället detta för den hermeneutiska spiralen, eftersom 
nya möten ständigt bidrar till ny förförståelse.147 Detta upplevde jag genom att alla nya 
intryck bidrog till en djupare eller ny förståelse för ämnesområdet. Det var positivt att bo hos 
en tysk familj, där kvinnan i familjen äger och bedriver ett företag. Även att hon inte deltog i 
min studie, gav det mig ändå en vidare bild av hur livet kan se ut för kvinnliga ledare. 
Självfallet diskuterade vi dessa frågor, vilket bidrog till min förståelse. På detta sätt kan jag 
därför inte säga när min tolknings- och förståelseprocess började och slutade, eftersom den 
antagligen pågick under hela studiens gång. Detta diskuterar Ödman där han påstår att denna 

 
143 Ödman (2007) 
144 Kullberg (2004) 
145 Ödman (2007) 
146 Gilje & Grimen (1992) 
147 Ödman (2007) 
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process faktiskt saknar en början och ett slut.148 Gällande den thailändska studien hade jag 
ingen tidigare personlig erfarenhet av besök från landet, däremot hade jag innan avresa läst 
mycket, både vetenskapliga och icke-vetenskapliga texter om landet och dess kultur.  
 

4.5. Ontologi 
Ontologin utreder förhållandet mellan den yttre verkligheten och hur vi uppfattar 
verkligheten, vilket har hög pedagogisk relevans. Detta diskuterar Stensmo, där han 
benämner den yttre verkligheten som en objektvärld och den inre verkligheten som en 
fenomenvärld.149 Jag gick in i studien med inställningen att vi påverkas av vår omgivning 
både vad gäller lagar, regler, hierarkier och kulturen vilket innebar att jag anser att det sker ett 
samspel mellan objektvärlden och fenomenvärlden. Enligt Stensmo är detta ett dualistiskt 
synsätt där jag anser att både tankar, känslor samt vår materiella omgivning påverkar oss.150  
 

4.6. Epistemologi 
Stensmo skriver att epistemologi är teorin om kunskap och vetande och besvarar frågorna 
vad, när och hur, relaterade till vetandet.151 Inom hermeneutiken är det främst 
kunskapsformen tolkning som används, där det handlar om att öka kunskapen och förståelsen 
mellan människor och om människor vilket kan vara att exempelvis studera livsstilar.152 Då 
jag i denna studie tolkade karaktäristiska drag i ledarskapet hos kvinnliga företagare, 
överensstämmer detta med att studera livsstilar. Att använda verktyget forskningsintervjuer, 
ser Kvale som inlärning där det handlar om att få fram respondentens uppfattning av 
livsvärlden i relation till ämnet som studeras. På detta sätt länkas ontologin ihop med 
epistemologin och får en nära anknytning till pedagogiken.153  
 

4.7. Induktiv studie 
Med min studie hade jag inte för avseende att testa hypoteser. Å andra sidan byggde jag 
heller inte nya teorier, som det görs i en induktiv studie där det utgås från verkligheten, 
samlas in empiriska data och därefter skapas teorier. En deduktiv studie innebär det motsatta, 
att det utgås från teorier och prövar dessa på verkligheten154. Jag samlade in empiriska data 
och därefter såg hur dessa överensstämde med det teoretiska perspektivet. Vid utformandet 
av intervjufrågor utgick jag till viss del med mitt teoretiska perspektiv, vilket tyder på en 
deduktiv studie. Emellertid fick det empiriska materialet en stor plats i studien, vilket det får 
vid induktiva studier. I relation till den tolkande hermeneutiska ansatsen blir det ett induktivt 
perspektiv på studien, då deduktiva studier främst förekommer inom naturvetenskapen.155 
 

4.8. Arbetsprocessen 
Nedan beskrivs arbetsprocessen med förberedelser, urval, på intervjuerna samt bearbetningen 
av materialet.  
 

 
148 Ödman (2007) 
149 Stensmo (2007) 
150 Ibid 
151 Ibid 
152 Ödman (2007) 
153 Kvale (1997) 
154 Bjereld m.fl. (2002) 
155 Gilje & Grimen (1992) 
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4.8.1. Förberedelser  
Innan avresa till Tyskland skedde en hel del förberedelser. I januari togs det kontakt med 
familjen jag bodde hos, vilka är bekanta till min familj. Denna familj var redan då 
tillmötesgående och hjälpsamma och skickade länkar till diverse hemsidor som handlar om 
kvinnors ledarskap i Tyskland. Därefter tog jag kontakt med kvinnoförbund och dylikt och 
berättade om min planerade studie och så vidare. Jag sökte även kvinnliga ledare inom 
serviceyrken som riktas till turister, men utan större framgång. Jag mottog en mängd olika 
idéer och litteraturtips, där det sistnämnda framförallt var tidigare studier, avhandlingar och 
magisterarbeten inom ramen för kvinnligt ledarskap, vilka hade gjorts genom Hamburg 
universitet.  Jag läste in mig så gott det gick på ämnet och satte mig in i debatten i landet 
inom mitt valda ämnesområde.  
 
Innan avresan arbetades det också med det teoretiska perspektivet för uppsatsen, vilket utgår 
från samma teoretiska perspektiv som den tidigare studien i Thailand. Då frågeställningarna i 
denna studie har smalnats av, skedde även så med det teoretiska perspektivet och det 
fördjupades i ledarskapsbitarna med detta. Anledningen till att det utgås från samma 
teoretiska perspektiv som i den föregående studien är att för att det ska finnas en möjlighet att 
finna skillnader och likheter mellan de båda studierna, samt att detta teoretiska perspektiv 
fungerar mycket väl vid kulturella studier och komparativa studier. Det teoretiska 
perspektivet är inte på något sätt svart eller vitt, utan har flytande gränser.  
 
Det funderades i ett tidigt skede av forskningsprocessen över metodologiska frågor. Redan 
från start stod det klart att det var intervjuer som skulle genomföras, då jag dels har positiva 
erfarenheter av detta, att det passade studiens syfte, men också för att det var den metoden 
som användes i den tidigare studien, vilket underlättar att använda någorlunda likartade 
tillvägagångssätt vid komparationer.  
 
Även intervjuguiden utgicks från den förra, dock togs vissa delar bort eftersom studiens 
frågeställningar har fördjupats. Det finputsades på frågornas formuleringar. Innan avresa till 
Thailand skrevs intervjuguiden först på svenska, för att sedan översättas till engelska.  För 
den nuvarande studien skrevs intervjuguiden på både svenska, engelska och tyska. Den tyska 
intervjuguiden språkkorrigerade av en tysk kvinna som både talar tyska, svenska och 
engelska (se bilagor). 
 
Innan intervjuandet påbörjades, genomfördes en testintervju med den tyska intervjuguiden. 
Testintervjun hölls med kvinnan i familjen jag bodde hos. Hon äger och bedriver också ett 
företag, dock inte inom det verksamhetsområde som studien berör. Hon är trots allt en 
kvinnlig ledare och det var därför bra att testa frågorna på henne. Även denna intervju 
genomfördes helt på tyska. Innan avresan till Thailand genomfördes en testintervju med den 
dåvarande intervjuguiden. Också denna kvinna finns i en ledarposition, men även hon inom 
ett annat verksamhetsområde. Denna testintervju skedde på engelska, då det var det språket 
som användes i den thailändska studien.  
 
4.8.2. Urval 
Vid valet av respondenter satte jag upp vissa grundkrav som skulle uppfyllas. Cohen m.fl. 
talar om att urvalet av respondenter ska passa syftet med studien, för att man ska ha möjlighet 
att få en inre validitet.156 Detta tog jag i beaktande då denna studie innefattade att finna 
skillnader och likheter i kvinnors ledarskap mellan Thailand och Tyskland. Det första 
grundkravet var att det var tyska kvinnor som äger och bedriver egna företag. Den andra att 
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deras verksamhetsområde ska vara serviceyrken, exempelvis spa, frisersalong, 
kosmetika/skönhetsvård/massage och hotell. Det var studien i Thailand som satte ramarna för 
målgruppen av respondenter och avgjorde urvalet för denna studie, då den studien innefattade 
kvinnor med egna företag i serviceyrken inom turistnäringen. Det tredje kravet var att de 
skulle ha minst en anställd, men ändå falla in under småföretagare. Detta för att de skulle ha 
någon att utöva ledarskapet på samt att det skulle vara en mer enhetlig urvalsgrupp.  Från 
start var det ytterligare ett grundkrav, att det skulle vara inom turistnäringen, men då jag inte 
fann respondenter inom detta område, fick jag nöja mig med övriga tre grundkrav. Jag tog 
exempelvis kontakt med flera resebyråer, men problemet var att de inte var egenföretagare 
utan en regional ledning. Jag sökte även kvinnliga ledare inom hotellbranschen, men det var 
samma sak där, att det var en regional ledning.  
 
För att finna tyska respondenter fick jag dels tips från mina bekanta, men jag sökte också på 
en branschsida på internet, där man kunde fylla i verksamhetsområde och stad. Därefter sökte 
jag personligen upp dessa, presenterade mig och berättade om min studie, frågade om de 
stämde in på mina uppsatta grundkrav och om de gjorde det frågade jag om de ville deltaga. 
Jag var noggrann med att respondenterna inte hade någon som helst tidigare relation till mig, 
då forskaren bör vara en utomstående person.157 På ett sätt kan det ses som ett strategiskt 
urval, vilket Bryman beskriver som att forskaren handplockar respondenterna utifrån vissa 
kriterier, vilket jag på ett sätt gjorde. Å andra sidan kan det likväl ses som ett 
bekvämlighetsurval eller snöbollsurval, då jag också efterhand fick tips från olika håll om 
tänkbara respondenter inom ovan nämnda verksamhetsområde. Snöbollsurvalet syftar till att 
respondenterna själva tipsar om ytterligare respondenter. I detta fall var det framförallt andra 
personer i min omgivning som gav tips, men i något enstaka fall även en respondent. 
Bekvämlighetsurval sker oftast då det är svårt att få tag på personer i den studerade 
målgruppen och forskarens urval blir därför de personer han/hon kan få tag på och som vill 
ställa upp i studien.158 Jag hade inte svårt att få tag på respondenter, men det krävdes en viss 
ansträngning av mig, och jag fick överge kravet på att det skulle vara inom turismen. 
Sammantaget kan det ses som en mix av samtliga dessa urvalstyper.  
 
I den thailändska studien var det bekvämlighetsurval och snöbollsurval, då valmöjligheten 
inte var lika stor där som i Tyskland. Jag upprättade ett kontaktnät innan jag åkte, vilket 
skedde genom bekantas bekanta osv.  
 
Serviceyrken kan vara ett stort område med spretande yrken. Jag anser dock att jag försökt att 
finna så närliggande yrken som möjligt. I den thailändska studien inriktade sig samtligas 
företag på service för turister, då denna situation ser helt annorlunda ut i Tyskland, kunde jag 
inte finna serviceyrken inom turismen. Däremot fann jag liknande serviceyrken som i den 
första studien, även om dessa företag främst riktade sig till landets invånare. Denna studie 
innefattades av frisersalonger, spa och kosmetikainriktad verksamhet, vilka samtliga handlar 
om service och försköning. I den första studien innefattades studien av spa, hotell med 
diverse tjänsterna som exempelvis massage samt butik för turister med allt de kunde tänkas 
behöva för sitt boende under sin semester med mycket god service. Jag vill påstå att detta 
också kan hamna under service och försköning. Nedan visas två tabeller med 
bakgrundsinformation om respondenterna. 

 
157 Kvale (1997) 
158 Bryman (2006) 
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Tabell 2 – Bakgrundsinformation om de tyska respondenterna (information från år 2008) 
Respondent Företag Hur länge Antal medarbetare Ålder Civiltillstånd Barn 
Susanne Frisör 5 år 4 + 1 lärling 38 Särbo Nej 
Gisela Kosmetika 28 år 6 51 Gift (andra 

äktenskapet) 
5 st. 14-19 år 

Lilly Kosmetika 10 år 1 57 Gift 2 st. vuxna 
Elke Frisör 20 år 2 54 Singel Nej 
Katja Frisör 19 år 6 + 2 lärlingar 43 Singel (skild) 2 st. 11 och 

14 år 
Marie Frisör 5 år 3 37 Singel Nej 
Tanja Frisör 8 år 5 49 Gift Nej 
Melanie Frisör 10 år 4 40 Singel Nej 
Julia Frisör 16 år 3 40 Gift 2 st. 3 och 8 

år 
Sonja Kosmetika 17 år 2 40 Gift 3 st. 9, 11 och 

14 år 
Helena Frisör 4,5 år 1 51 Gift Nej  
Katarine Kosmetika 7 år 6 46 Singel (skild) 2 st. 14 och 

16 år 
Tabellen visar företagens huvudsakliga sysselsättning, där den egentliga sysselsättningen i 
flera fall är gränsöverskridande och innefattar både frisör och kosmetika. Med den 
huvudsakliga sysselsättningen innefattar studien åtta stycken frisörer och fyra stycken inom 
kosmetika. De har bedrivet sina företag mellan 4,5 års tid upp till 28 års tid. Det är små 
företag där de som mest har sex medarbetare samt utöver detta två lärlingar. Susanne har en 
manlig medarbetare, för övrigt är samtliga medarbetare på dessa företag kvinnliga. Åldern på 
respondenterna varierar mellan 37 och 57 år. Familjekonstellationen är också olika, där sex 
stycken för närvarande är gifta, en är särbo och fyra stycken ensamstående. Sex av 
respondenterna har barn, för Lilly är barnen idag vuxna. 
 
Tabell 3 – Bakgrundsinformation om de thailändska respondenterna  
(information från år 2007) 
Respondent Företag Hur länge Antal medarbetare Ålder Civiltillstånd Barn 
Laeo Resort, 

(husförsäljning, 
konstruktion) 

14 år 50 på resorten, 
(sammanlagt 100)  

46 Gift 3 st. 12, 18, 
20 år 

Ping Spa (på 4 olika 
ställen) 

4 år Sammanlagt 16 33 Gift  Nej 

Wanna 2 butiker med 
allt för hemmet 

14 år 2 + 3 45 Gift 3 st. 16, 18. 
20 år 

Mok Resort 5 år 40 60 Gift 2, vuxna 
Tabellen visar vad för typ av verksamhet företagen bedriver, hur länge respondenterna har 
haft sina företag, hur många anställda de har samt information om deras ålder, civiltillstånd 
och om de har barn. Laeo startade för 14 år sedan sin första verksamhet, idag äger och driver 
hon tre olika företag där konstruerar, bygger och säljer hus samt driver en resort. Resorten är 
det största företaget med flest anställda och det företaget med mest omfattande verksamheter 
vilken innefattar diverse bekvämligheter för resortens gäster. Ping öppnade för fyra år sedan 
sitt första spa. Idag har hon fyra olika spa på ön. Wanna äger två butiker, vilka säljer allt man 
kan tänka sig för hemmet, såsom lakan, handdukar, tvättmaskiner osv. I varje butik arbetar 
det tre personer, där hennes man är butiksansvarig i den ena butiken, men hon äger dem båda 
och är ansvarig i den andra. Mok har sedan fem år tillbaka haft en resort, också denna resort 
med diverse bekvämligheter som bland annat massage. Samtliga respondenter är gifta och tre 
av dem har barn. Gemensamt för deras verksamheter är att de riktar sig till turister och är 
serviceyrken. För Laeo fokuserades det vid intervjuerna på hennes ledarskap för resorten, 
vilken har ca 50 anställda. Därmed räknas samtliga deltagande verksamheter som småföretag. 
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4.8.3. Intervjuerna 
På intervjuerna såg jag först och främst till att vara välklädd och se presentabel ut. Jag 
bandade intervjuerna för att jag enbart skulle kunna lyssna under intervjuerna och inte behöva 
anteckna, för att underlätta bearbetningen och få materialet mer trovärdigt. Detta menar 
Ödman är viktiga åtgärder vid en hermeneutisk ansats.159 Inför varje intervju satte jag i nya 
batterier i diktafonen för att vara på den säkra sidan. Dessutom testade jag diktafonen kort 
precis innan intervjuns början för att se så den fungerade, vilket Kvale förespråkar att man 
bör göra.160 Intervjuerna genomfördes på tyska. Intervjuguiden var på tyska, respondenterna 
berättade på tyska och mina följdfrågor var i huvudsak på tyska, även om jag ibland lade in 
vissa engelska ord. Först ställdes öppna frågor, vilka vid behov följdes upp med specifika 
frågor om jag inte hade fått svar på det jag sökte. Detta diskuterar Kvale som en framgångsrik 
metod vid semistrukturerade intervjuer.161 
 
Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplatser, vilket har två orsaker. Den 
första är för att jag helt enkelt ville se miljön och få en uppfattning om denna. Den andra 
orsaken är att respondenterna skulle känna sig bekväma och trygga vid intervjun. Detta 
hävdar Kvale är viktigt för att man som forskare lättare ska vinna respondenternas 
förtroende.162  
 
Intervjuerna i den thailändska studien genomfördes helt på engelska.  Kvale hävdar att det 
alltid finns en risk med intervjuer, att man inte ska få ut något av dem.163  Risken är ännu 
större då intervjuerna genomförs på ett språk som varken är modersmålet för forskaren eller 
respondenten. Så var fallet i den thailändska studien, dock togs det hjälp av en thailändsk-
engelsktalande tolk vid intervjuerna med två av respondenterna. Tolken arbetar som lärare i 
båda dessa språk och var därmed kompetent för detta uppdrag.   
 
4.8.4. Bearbetning av materialet 
Ödman164 skriver att bearbetning handlar om att hantera texter. Det första steget är att spela 
in intervjuerna för att det ska vara tillförlitligt, vilket jag gjorde. Direkt efter varje intervju 
skrev jag ner mina första tankar och intryck av intervjun relaterat till mina forskningsfrågor. 
Därefter transkriberades intervjuerna och det skrevs ordagrant ut vad som sagts. Detta 
förespråkar också Ödman.165 Transkriberingen var på tyska eftersom intervjuerna 
genomfördes på tyska. Efter transkriberingarna läste jag igenom denna och förde dagbok över 
saker jag reflekterade över. Därefter skrev jag, utifrån transkriberingen, i en 
sammanhängande text utifrån de olika temana. Detta för att få det mer lättöverskådligt bild 
över varje respondents berättelse. Sammanställningen skrevs på svenska, så här skedde det 
också av mig en översättning av materialet från tyska till svenska, jag försökte att göra 
översättningen så ordagrann som möjligt och tog därför hjälp av ordbok. Att det skedde en 
översättning från tyska till svenska kan ha fått vissa konsekvenser på materialet. Vid uttryck 
och ordspråk, blir det missvisande med en direktöversättning. Vid dessa situationer har jag 
försökt att antingen översätta till ett närliggande svenskt ordspråk, om det finns något sådant, 
alternativt har jag omformulerat uttrycket så att det blir förståeligt på svenska med samma 
innebörd. Detta är problematiskt vid direktcitat och därför undvek jag att direktcitera vid 

 
159 Ödman i Bengtsson (red) (2004) 
160 Kvale (1997) 
161 Ibid 
162 Ibid 
163 Ibid 
164 Ödman (2007) 
165 Ibid 
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sådana situationer. Vid den thailändska studien gjorde jag även denna sammanställning för 
varje respondent, detta gjordes på plats i Thailand och skedde på engelska. Valet att översätta 
även den thailändska studien till svenska grundades på att allt presenterat material skulle vara 
på samma språk för att få uppsatsen mer enhetlig samt att underlätta för läsaren.  
 
Ödman skriver att hermeneutik innebär att tolka eller översätta där forskaren söker en 
förståelse genom att ”ställa framför sig” eller ”att stå framför”. Genom denna bearbetning 
leder det till att forskaren ”når fram till” en tolkning och för förståelsen innebär det förnyelse 
och omskapande.166 Ödman refererar också till Heidegger om att bearbetningen medför att 
tingen blir synliga för oss. För att ställa materialet framför mig och synliggöra mönstren i 
utsagora, skrev jag i intervjuguiden alla respondenters utsagor för varje fråga. Detta skedde 
utifrån transkriptionerna och återigen översattes alla utsagor till svenska. Under varje fråga 
skrev jag om jag fann några specifika mönster eller om det var spridda utsagor. På detta sätt 
kunde jag först urskilja mönster för varje specifik fråga samt urskilja mönster för varje tema. 
Dessa moment genomfördes först för samtliga frågor och teman för den tyska studien och 
därefter detsamma med den thailändska studien. Samtidigt som detta gjordes, förde jag även 
dagbok över mönster jag fann samt skillnader och likheter, både inom de respektive studie, 
men också mellan de båda studierna. Ödman drar paralleller mellan tolkningsprocessen och 
att lägga pussel, där han hävdar att det vid båda dessa handlingar handlar om att få fram en 
bild genom att växla mellan delar och helhet. I båda dessa fall behöver det kontextualiseras 
och ses i sitt sammanhang för att kunna förstå.167  Jag anser att jag uppfyllde detta genom 
ovanstående bearbetning av materialet, där det i dubbel bemärkelse kan ses som att jag lade 
pussel med respondenternas utsagor. Det blev både delar då utsagor togs ur sitt sammanhang 
från transkriberingarna till de specifika frågorna, samt helhet då det dels sågs till varje tema 
samt att den sammanhängande texten från varje enskild intervju fanns. Efter detta skrev jag 
för respektive land vilka mönster jag fann i empirin under varje tema och valde även ut citat 
som stärkte detta. Nästa steg i bearbetningen var att relatera det teoretiska perspektivet och 
den tidigare forskningen till dessa mönster. Jag började då med den tyska studien och 
övergick därefter till den thailändska studien. Utifrån dessa båda texter, skrevs skillnader och 
likheter i de mönster jag fann utifrån varje tema och det var här . Därefter relaterades även 
detta till det teoretiska perspektivet och den tidigare forskningen, denna gång diskuterades 
även Sverige i detta. Genom dessa bearbetningsfaser nådde jag fram till en tolkning och 
förståelse.168 
 
Ödman refererar till Gadamar som påstår att inom hermeneutiken ska forskaren ”lyssna sig 
fram till vad som sägs i texten”. Genom tolkningsprocessen kan en ny värld öppnas.169 Detta 
erfor jag genom denna bearbetningsprocess, vilken skedde i tre steg. Det första steget kan 
kort sägas var själva empirin, både transkriberingarna och sammanställningarna av varje 
enskild intervju. Det andra steget var att finna mönster i respondenternas utsagor vilket 
skedde genom att utgå från transkriberingarna för varje tema. Det tredje och sista steget var 
tolkandet när det teoretiska perspektivet och den tidigare forskningen relaterades till 
materialet. Då jag ville synliggöra de empiriska mönstren för både Tyskland och Thailand 
valde jag att i kapitel 5, först presentera de båda länderna var för sig för att sedan diskutera 
skillnader och likheter dem emellan. I den första av dessa två delar finns det citat från 
respondenternas utsagor för att belysa empirin, medan det i skillnader och likheter endast är 
en diskussion då det är en fördjupning av min tolkning.  

 
166 Ödman (2007), s 24 
167 Ibid 
168 Ibid s 24 
169 Ibid s 30 
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Genom ovanstående bearbetningsprocess fann jag att texterna kontextualiserades, då jag både 
från varje tema försökte kategorisera materialet, men samtidigt få en helhetsbild av vad 
studien visade och sätta in detta i relation mellan respondenternas situation och upplevelser 
och det tyska samhället. Här gjordes ett urval av mig av respondenternas utsagor utifrån mitt 
forskningsproblem, vilket Ödman hävdar är att göra både forskningsproblemet och 
respondenterna rättvisa. Det är en balans att avgöra hur mycket och vad av materialet som ska 
redovisas, vilket Ödman också diskuterar.170  
 
Jag anser det positivt för de båda studierna att jag både samlade in mitt material och skrev 
studien i den aktuella kulturen, då detta gav mig en djupare känsla av kulturen. I den tyska 
studien gjordes dock de slutliga finjusteringarna av uppsatsen i Sverige, vilket också var ett 
medvetet val. Detta var en lärdom från den thailändska studien, då jag vid denna upplevde att 
det skulle ha varit bra att göra på detta sätt för att få distans till studien.  
 

4.9. Forskningsetik 
I genomförandet av innevarande studie har jag utgått från Vetenskapsrådets etiska principer, 
vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.171 
I inledningsskedet av varje intervju gav jag respondenterna information i enlighet med 
informationskravet om syftet med studien och på vilket sätt jag ämnade använda 
informationen de gav mig. De blev också informerade om att de själva valde vilken 
information de ville delge mig och om de inte ville besvara någon fråga så behövde de inte. 
Genom att jag berättade, blev de även medvetna om att de deltog i studien av egen fri vilja 
och att de kunde när som helst avbryta sitt deltagande om de så ville. Detta med stöd av 
samtyckeskravet. Efter intervjuerna kodades materialet på så vis att endast jag visste vem 
som hade sagt vad. Samtliga respondenter fick fiktiva namn och företagen beskrivs endast i 
form av vilken typ av verksamhet som bedrivs. Materialet förvarades sedan på mitt egna 
kontor där jag bodde.  Ovanstående med hänseende till konfidentialitetskravet. Materialet 
som samlats in har endast använts i denna uppsats. Om jag i framtiden vill använda detta 
material igen, måste jag kontakta de berörda respondenterna så att de kan ge sitt tillstånd till 
detta. Allt detta blev respondenterna informerade om i intervjuns inledningsskede. Om någon 
person, trots kodningen av materialet skulle känna igen någon av respondenterna, har jag 
gjort ett aktivt val att inte presentera information som kan vara känsligt för respondenterna. 
Detta har varit viktigt för mig och kan eventuellt ha bidragit till att det presenterade 
materialet är något ”stelare” gentemot vad det kunde ha varit. De thailändska kvinnorna fick 
samma information som ovan. Jag frågade dessutom om lov att använda det insamlade 
materialet även i den nuvarande studie, i enlighet med nyttjandekravet.172 
 

4.10. Metodkritik  
Intervjuer som metod kan skapa problem. Det första steget är att respondenterna ska förstå 
frågan, sedan formulera sig, från tankar till ord. Ibland är det svårt att uttrycka sig, man vet så 
väl hur man tänker, men att sätta ord på det och få ut sitt meddelande så att andra människor 
har en chans att förstå, kan vara svårt. Intervjuerna behandlade kvinnornas upplevelser av att 
vara ledare, vilket är ett ämne som de vet mycket om, men som är helt nytt för mig. Nästa 
steg är att för mig förstå respondenternas utsagor. Eftersom studien är gjord i ett annat land 
medför det att det blir ännu svårare för mig att förstå. Den kulturen man bor i är självklar för 

 
170 Ödman i Bengtsson (red) (2004) 
171 Vetenskapsrådet (2002) 
172 Ibid 
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en själv och man reflekterar inte över saker på samma sätt som en besökare i kulturen. Efter 
att jag har uppfattat deras utsagor förvandlas detta till skriftspråk. På denna väg kan det 
uppstå en hel del missförstånd. Risken är ännu större när intervjuerna inte genomförs på mitt 
hemspråk. I den thailändska studien genomfördes intervjuerna dessutom på engelska, som 
varken är mitt eller respondenternas hemspråk och då blir det ännu svårare.  
 
Intervjuerna i Tyskland genomfördes på tyska. Detta var ett aktivt val av mig, då det dels kan 
avskräcka personer att vara med i studien om intervjuerna genomförs på engelska samt att jag 
förstår tyska bra. Min intervjuteknik blev bättre efter hand, likväl som att jag utvecklades 
enormt i det tyska språket, trots det lade jag genom hela intervjuandet in enstaka engelska ord 
när jag inte kunde finna det tyska ordet. Jag hade även möjligheten att komma tillbaka till 
samtliga respondenter, vilket jag utnyttjade i några fall för att få kompletterande uppgifter. 
Jag ansåg mig inte behöva ha en tolk. Det är självfallet vissa ord jag inte förstår, men då 
frågade jag antingen direkt vid intervjusituationen eller slog vid transkriptionen upp dessa i 
en ordbok. Vid ett fåtal tillfällen tog jag, vid transkriptionerna, hjälp av den svensk- och 
engelskspråkiga tyska kvinnan, genom att översätta ett par meningar korrekt. Jag var dock 
noga med att respondenternas skulle förbli anonyma och att hon endast fick höra på den 
aktuella meningen, vilket konfidentialitetskravet säger.173  
 
Jag anser dessutom att jag fick utförligare beskrivningar av respondenterna genom att 
genomföra intervjuerna på deras hemspråk. Svårigheten var, som tidigare nämns, att översätta 
detta på ett korrekt sätt och framförallt vid ordspråk och uttryck. I relation till den thailändska 
studien, finner jag att jag fick ett fylligare material i den tyska studien, då jag upplever att 
människor inte talar lika detaljrikt på ett annat språk som inte är hemspråket. Detta upplevde 
jag framförallt vid bearbetningen av materialet och valet av citat att presentera i uppsatsen, att 
från den thailändska studien var det färre ”klockrena” citat. I den tyska studien däremot fanns 
det både långdragna svar och kort och koncisa svar och det var en större valmöjlighet att välja 
bland. Det genomfördes fler intervjuer i den tyska studien, vilket också bidrar till ett fylligare 
material. Trots detta upplevde jag att det var en fördel att genomföra intervjuerna på 
respondenternas hemspråk.   
 
I studiens syfte innefattas det även att tolka och förstå likheter och skillnader i studierna 
mellan Tyskland och Thailand. Komparativa studier kan alltid ifrågasättas, om de baseras på 
lika grunder och om det är möjligt att genomföra denna. Det är dock viktigt förstå skillnaden 
mellan en jämförande studie och en komparativ studie. Vid en jämförande studie måste 
studierna ha exakt samma grunder för att vara möjligt och att få det är mycket svårt. Denna 
studie innebär istället att finna likheter och skillnader i de karaktäristiska dragen i kvinnligt 
ledarskap, vilket baseras på respondenternas utsagor. Det är hur respondenterna upplever sitt 
ledarskap utifrån temana drivkrafter, ledarrollen och attityder, som det fokuseras på i denna 
studie. I de båda studierna har det utgåtts från samma frågeställningar och samma 
intervjuguider, bortsett från att det i den thailändska studien var ytterligare en frågeställning 
med tillhörande intervjufrågor.  Det är detsamma teoretiska perspektiv, vilket dock har 
utvecklats något till denna studie. Det teoretiska perspektivet är uppbyggt så att man ska 
kunna urskilja likheter och skillnader, där resultatet inte är antingen svart eller vitt, utan det 
kan finnas inslag från båda håll i de olika kulturella dimensionerna.  
 
I studien diskuteras resultatet i relation till villkoren för kvinnliga ledare i Sverige i dessa 
frågor. Detta baseras inte på någon i empiri, utan utgås endast från teoretiska synvinklar med 
tidigare forskning. Detta var något jag funderade över och vägde fram och tillbaka. Valet som 
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gjordes baseras på att jag dels ansåg mig få en någorlunda klar bild genom att utgå från 
tidigare forskning, då jag fann förhållandevis mycket av detta, samtidigt som det var en fråga 
om vilka resurser jag hade till förfogande. Jag är fundersam om svensk empiri hade tillfört 
något extra till studiens resultat. Valet att överhuvudtaget diskutera Sverige i studien grundas 
på att det är det perspektivet som jag är van vid och det som mer eller mindre är min 
utgångspunkt när jag med en forskares glasögon går in i de båda studierna i Thailand och 
Tyskland. Jag ville därför knyta ihop mina tankar och intryck som dessa studier har gett mig 
och då ansåg jag det viktigt att även diskutera situationen i Sverige.  
 
Storleken på företagen är varierande mellan de båda studierna. I den thailändska studien 
varierade antalet anställda från 5 upp till 100. Det var Laeo som hade 100 anställda, vilka var 
fördelade på tre olika företag och i intervjuerna inriktade sig på hennes ledarroll gällande 
resorten, vilket innebär att antalet anställda halveras. I den tyska studien varierade antalet 
anställda mellan en upp till sammanlagt åtta anställda. De tyska företagen är därför generellt 
sätt mindre. Detta kan få påverkan på ledarskapet och hur de upplever sin ledarroll, då det är 
skillnad att ha en eller femtio anställda. Å andra sidan är en företagsägare alltid ytterst 
ansvarig för verksamheten och innehar, oavsett antalet anställda, en ledar- och ansvarsroll. 
Det är svårare att kunna ta samtliga anställdas önskemål i beaktande om det är femtio 
anställda än bara några enstaka. Ett annat perspektiv på detta är att det visar en samhällsbild 
av hur kvinnligt ledarskap ser ut i den aktuella kulturen, då det framkom att det är vanligt 
med tyska kvinnliga ledare i småföretag inom serviceyrken, samtidigt som det var dessa 
thailändska ledare som jag kom i kontakt med. Då det thailändska empiriska materialet endast 
innehåller fyra respondenter är det svårt att konstatera om det generellt är varierande stora 
företag för kvinnliga ledare eller om det är en slump att jag fick ett sådant utfall i min studie. 
Det är i vilket fall viktigt att ta detta i beaktande då det kan påverka deras syn och upplevelser 
av sin ledarroll.  
 
4.11. Noggrannhet och tillförlitlighet 
Ödman talar om begreppen noggrannhet och tillförlitlighet i hermeneutiska studier. Det krävs 
en noggrannhet i skrivandet igenom hela studiens gång, så att genomförandet av studien 
överensstämmer med syftet och avseendet med studien.174 Det genomfördes 
semistrukturerade samtalsintervjuer, vilka samtliga spelades in på en diktafon. Det var ingen 
av respondenterna som motsatte sig att bli inspelad. Innan varje intervju sattes det i nya 
batterier i diktafonen samt testkördes diktafonen straxt före varje intervju, för att vara på den 
säkra sidan att det fungerade. Efter intervjuerna transkriberades dessa och därmed har jag 
vartenda ord som sades vid intervjuerna nedskrivna på papper. I användandet av instrument 
anser jag därmed att studien är tillförlitlig. Materialet bearbetades i flera olika steg (se 4.8.8. 
Bearbetning av materialet). Bearbetningen anser jag utfördes med stor noggrannhet och med 
hänseende till studiens syfte och frågeställningar, då de tre temana under hela studiens gång 
har stått i centrum, först vid utformandet av syftet, därefter vid utformandet av 
frågeställningar, valet av teoretiskt perspektiv, valet av metod, utformandet av intervjuguiden, 
på intervjuerna samt vid sammanställning och analys av materialet. Detta innebär att syfte var 
en röd tråd igenom hela studiens gång och överensstämmer väl med både genomförande och 
resultat. Därför anser jag att noggrannheten är uppfylld. Att det skedde en översättning från 
tyska och engelska till svenska kan ha haft negativ inverkan på tillförlitligheten genom att jag 
kan ha missuppfattat eller tolkat användandet av begrepp på ett annat sätt än vad 
respondenterna avsåg.175  

 
174 Ödman i Bengtsson (red) (2004) 
175 Ödman (2007) 



31 

 

                                                

 

4.12. Källkritik 
Ödman hävdar att man alltid bör vara källkritisk i en hermeneutisk ansats då 
”intervjupersoner är t.ex. inte alltid pålitliga, de talar med utgångspunkt från en bestämd 
tendens, som kan störa deras verklighetsbeskrivningar.”176. Självfallet talade samtliga 
respondenter utifrån sin egen förståelseram, men då det var deras upplevelser jag sökte, så 
hävdar jag att man aldrig kan ta ifrån en människa dennes upplevelser, då det är personligt 
hur vi upplever saker, vilket delvis grundas på vår bakgrund. Det funderades dock över vad 
som sades och genom att intervjua så pass många respondenter att en mättnad uppnåddes, så 
gick det att utskilja mönster ur materialet. I de sista intervjuerna framkom det ingen ny 
information som var av värde för mina forskningsfrågor.177  
 
I det teoretiska perspektivet utgås det från Hofstedes teori, med komplement av demokratiskt 
och auktoritärt ledarskap, vilka Hofstede själv nämner i sin teori. Detta kan ses som ett tunt 
perspektiv. Valet av dessa grundas i att det är goda verktyg att använda vid komparativa 
studier mellan olika kulturer. De innefattar relationen mellan människan och samhället, 
vilken jag sökte. Det avgränsades dessutom till att beröra tre av de fem dimensionerna då jag 
ansåg att de andra två, osäkerhetsundvikande och långsiktig- respektive kortsiktig inriktning, 
inte kunde hjälpa mig att besvara syftet och frågeställningarna, vilket övriga tre dimensioner 
kunde då ledarskap och synen på kvinnligt förvärvsarbete innefattas i dessa. Även om fler 
perspektiv eventuellt kunde ha bidragit till en ännu bredare bild, fann jag detta tillräckligt och 
mer givande att avgränsa mig och fördjupa mig i detta perspektiv. Det teoretiska perspektivet 
kompletteras dessutom med tidigare forskning inom respektive land.  
 
Demokratiskt och auktoritärt ledarskap kan ofta uppfattas som enkelspårig där det är det ena 
eller det andra. Hofstede använder dessa på ett annat sätt, där det kan finnas inslag av från 
båda sidor. Detta sätt att använda teorin finner jag intressant och vill hävda att det är oftast så 
verkligheten ser ut. Hofstedes teori är gammal och därmed till viss del föråldrad. Då den 
grundas på hans omfattande studie, är resultatet från denna studie inte längre helt aktuell. Jag 
anser att teorin fortfarande kan användas, men att det krävs en viss försiktighet när man 
studerar resultatet från hans studie, då utvecklingen har gått framåt sedan dess. Resultatet från 
hans studie använder jag genom att visa vad han kom fram till samt att se vad jag kom fram 
till, vilka likheterna och skillnaderna är mellan våra resultat. Källorna från det demokratiska 
och auktoritära ledarskapet samt definitionen av begrepp är författare som är välkända inom 
arbetslivspedagogiken, det innebär dock inte att de inte ska granskas. Deras uttalanden 
överensstämmer ändå med varandra, vilket är ett första steg mot trovärdighet, även om det 
inte heller är bra att alla ses som en stor massa som inte kommer fram med något nytt. Jag 
åsyftar istället att de skriver om samma sak, fast på olika sätt och med lite olika vinkling.  
 
I den tidigare forskningen finns det avhandlingar, rapporter samt en vetenskaplig artikel. Den 
presenterade thailändska tidigare forskningen kan kännas tunn då den snarare berör 
religionen och traditionens nära relation till samhället än kvinnors ledarskap. Anledningen till 
detta är att jag helt enkelt inte fann någon annan litteratur och det var detta som framkom när 
jag sökte på arbetsmarknaden för kvinnor i Thailand, med olika sökordskombinationer. Jag 
tog även kontakt med UNESCO i Thailand, men utan framgång. 
 

 
176 Ödaman i Bengtsson (red) (2004), s 85 
177 Kvale (1997) 
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat med tillhörande tolkning där syftet och 
frågeställningarna besvaras. Empirin tolkas utifrån det teoretiska perspektivet, tidigare 
forskningen och begreppsdefinitionerna. Nedan följer den tyska studien, följt av den 
thailändska studien samt skillnader och likheter mellan dessa där även villkoren i Sverige 
diskuteras, samtliga utifrån temana drivkrafter, ledarrollen och attityder. Kapitlet avslutas 
med sammanfattande slutsatser. 
 
5.1. Den tyska studien  
Nedan följer resultat och analys av den tyska studien utifrån temana drivkrafter, ledarrollen 
och attityder.  
 
5.1.1. Drivkrafter  
Under detta tema återfinns respondenternas utbildning och tidigare arbeten, vikten 
självständighet samt om förebilder.  
 
5.1.1.1. Utbildning och tidigare arbeten 
Respondenterna har en formell utbildning inom sitt område och är därmed utbildningsmässigt 
kvalificerade för sina arbeten samt många års praktisk erfarenhet av yrket, vilket innebär en 
kombination av liten och stor maktdistans, där de i kulturer med stor maktdistans förlitar sig 
på formella utbildningar och i kulturer med liten maktdistans förlitar sig på personliga 
erfarenheter av sin profession.178 Deras tidigare arbetskarriär ser olika ut, där vissa har startat 
eget direkt efter sina utbildningar och aldrig varit anställd hos någon annan, medan andra har 
varit anställda under flera års tid, ändå upp till 26 år som anställd, innan de själva har startat 
eget företag. Flera av respondenter har dessutom varit arbetsledare på sin tidigare anställning.  
 
5.1.1.2. Självständighet viktigt 
Genomgående för samtliga respondenter är att de vill arbeta för att tjäna egna pengar, för att 
kunna vara självständiga och inte behöva vara beroende av någon annan. Detta stämmer 
överens med resultatet i Bischoffs studie om kvinnliga ledares drivkrafter.179 Utöver detta har 
de också personliga syften med att arbeta, såsom att det är en motivation i livet, vilket även 
framkom i Lukoschat & Wahlters studie180, de vill inte bara sitta hemma, de vill arbeta med 
människor, det är roligt och de får använda sin kreativitet. Flertalet av respondenterna 
framhävde att det är mycket viktigt med en egen arbetskarriär, medan andra vidmakthöll att 
så länge de kan leva av pengarna är det viktigare att arbetet är roligt än att de ska bli 
framgångsrika. 
 
Jag gillar inte att vara beroende av någon annan. Jag vill bestämma över mig själv och också ha något som 
motiverar mig. Jag vill tjäna till mina egna saker och ha ett eget arbete.                                       Helena 
 
Ovanstående utsaga är ett exempel på att drivkraften är individualistisk, då det genomsyras av 
självständigt tänkande181. Då ordet karriär vållade vissa avståndstaganden, kan det ses som 
ett inslag av kollektivism då det inte är viktigt att vara framgångsrik182  

                                                

 

 
178 Hofstede (2001) 
179 Bischoff (2006) 
180 Lukoschat & Wahlter (2006) 
181 Hofstede (2001) 
182 Hofstede & Hofstede (2005) 
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5.1.1.3. Förebilder 
Vissa har influerats av föräldrarna i valet av yrke, medan andra har valt yrke på helt andra 
grunder. Det framgick att några av respondenterna har familjemedlemmar som förebilder, 
både att de går i samma fotspår alternativt att de väljer en helt annan väg. De inspireras 
generellt av starka människor som vet vad de vill och som faktiskt handlar därefter och 
framförallt kvinnor med dessa egenskaper. Att ha sin mamma som förebild framkom som 
vanligt i Bischoffs studie och skulle i detta fall till viss del stödjas, men samtidigt till viss del 
förkastas.183   
 
Min mamma, men hon var en dålig förebild. Jag ville göra bättre ifrån mig än hon. Jag ville inte vara beroende 
av män. Och hon var beroende och även ekonomiskt beroende. Mitt ideal var alltid att ha familj och barn men 
ändå arbeta. Inom detta yrke har jag ingen förebild.                                            Katja 
 
Utsagan ovan tyder på individualism, att gå sina egna vägar, samtidigt som utsagor från andra 
respondenter visar inslag av kollektivism, att de faktiskt har gått i samma fotspår som 
föräldrarna. Utsagan ovan exemplifierar också andra bidragande drivkrafter såsom att 
prestera bra, att kunna kombinera familj och karriär och återigen att vara oberoende av andra, 
vilka samtliga visar på individens självständighet och därmed också individualism.  
 
5.1.2. Ledarrollen 
Det dagliga arbetet, barn och karriär, ledarskap och kvinnligt kontra manligt ledarskap är 
rubrikerna som återfinns under detta tema.  
 
5.1.2.1. Det dagliga arbetet 
Samtliga respondenter är delaktiga i all verksamhet och utför alla företagets uppgifter, till 
detta tillkommer ansvar som ägare och ledarrollen. De är yttersta ansvariga för företaget, då 
de både är ägare, arbetsledare och driver företaget. Förutom den dagliga verksamheten 
strukturerar de upp verksamheten och ser till att allt fungerar. Demokratiska ledare är 
delaktiga i den dagliga verksamheten, likväl som att tillgängliga ledare finns i organisationer 
med liten maktdistans. Liten maktdistans visas också i en utsaga från Gisela; 
 
Anställda är ett ord som inte förekommer här. Alla är medarbetare. Alltså det är vänskapligt och med riktigt 
intresse eftersom vi spenderar mer tid tillsammans här än tillsammans med våra partners. Det är viktigt. Det är 
kamratskapligt och vänskapligt.                        Gisela 
 
Vidare om demokratiskt ledarskap är medbestämmande, att diskutera med medarbetarna och 
att de får ta egna initiativ och arbeta självständig framgick som motivationsfaktorer, likväl 
som att trivsel och arbetsklimatet var av hög prioritet. Exempel på medarbetarnas 
självständighet är att de har egna kunder där de har fria händer utan respondenternas 
påverkan. Medarbetarna kan dessutom säga sin åsikt vad gäller inköp, öppettider, kampanjer 
samt sina arbetstider där medarbetarna i flera fall kan bestämma om de vill arbeta deltid eller 
heltid och mellan vilka tider på dagen. Respondenterna var överens om att de dock alltid har 
det sista beslutet. Eget ansvar i arbetet hos medarbetarna samt arbetsklimatet framkom som 
de viktigaste faktorerna i kvinnornas ledarskap.  
 
Om företagsklimatet är bra så har vi roligt i arbetet och gör vi också tillsammans ett bra arbete.   
                      Julia 
 

 
183 Bischoff (2005) 
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Utsagan ovan är nästintill ordagrann överensstämmelse med Lindmark & Önneviks 
beskrivning av den demokratiske ledaren.184 Samtidigt framgick det att vid snabba beslut, 
vilka kunde handla om strategiska eller administrativa frågor, kunde det vara ett enväldigt 
beslut från respondenterna, vilket kan ses som ett mixat ledarskap som styrs utifrån 
situationen.185 Konflikter sades lösas genom diskussioner, vilket feminina ledare gör.  
 
Av respondenterna bor några i samma hus som de arbetar, i en del av huset bedrivs deras 
verksamhet och i den andra delen är deras hem. De med barn som inte bor där de arbetar, 
sköter en del av de administrativa uppgifterna hemifrån. Det är varierande antal arbetstimmar 
per vecka från 25-60, vilket överensstämmer med Lukoschat & Wahlters studie, där det 
förekom ledare som både arbetade deltid och de som hade långa arbetsdagar.186 Trots att de 
överlag arbetar förhållandevis mycket är fritid högt prioriterat och det är en strikt gräns 
mellan arbete och fritid, vilket så sker i individualistiska kulturer.187 
 
5.1.2.2. Barn och karriär 
Hälften av respondenterna har barn, men samtliga kommenterade ändå möjligheten med att 
kombinera arbete och familj. Det framgick att det är fullt möjligt, men att det krävs en hel del 
”pusslande” för att få tiden att räcka till. Som Bischoffs studie visar, behöver barn inte längre 
vara ett hinder i karriären.188 För de kvinnor med barn är det egna företaget en lösning på att 
kunna kombinera detta genom flexibla arbetstider, medan vissa av de övriga upplevde att det 
istället skulle försvåra då de måste vara ansvariga både på arbetet och i hemmet.  Det 
framgick också att när kvinnan är i en ledarroll måste mannen också vara delaktig och 
behjälplig i hushållsarbetet och barnuppfostran, vilket är vanligt med delat hushållsarbete i 
feminina kulturer.189 Det får också stöd av Lukoschat & Wahlters studie.190 Hälften av de 
kvinnor som har barn har dock varit ensamstående under barnens uppväxt. Det framkom 
starka åsikter om att det alltid är kvinnan som har huvudansvaret för barn och hushåll, på 
vilket sätt det är i maskulina kulturer191. Samtliga kvinnor med barn har haft tillgång till 
offentlig barnomsorg för barnen, vilket har underlättat mycket för dem, om än mestadels 
under förmiddagstid. Ingen hade tagit hjälp med andra hushållsnära tjänster. Det framgick att 
flera av kvinnorna hade gjort ett aktivt val och istället satsat på karriären, vilket innebär ett 
bortprioriterande av familj och istället satsa på sig själv som i individualistiska kulturer. Den 
första utsagan nedan visar på de rådande maskulina värderingarna med uppdelade roller och 
ansvar mellan könen192, medan den andra utsagan exemplifierar hur Sonja får ihop tillvaron 
med både företag och familj genom flexibla arbetstider som även Lukoschat & Wahlters 
studie visade.193  
 
Det mesta hänger på kvinnan. Det är alltid kvinnan. Det är helt enkelt så.                        
                                                                                                              Lilly 
 
Det går. Jag kan också arbete en del hemifrån. Jag försöker planera mina arbetstider så att jag inte arbetar 
eftermiddagstid. Alltså jag arbetar från kl 8 på morgonen till kl 13 och 17 till 22. På eftermiddagarna är jag 
huvudsakligen med barnen.                                                                            Sonja 

 
184 Lindmark & Önnevik (2006) 
185 Maltén (2000) 
186 Lukoschat & Wahlter (2006) 
187 Hofstede & Hofstede (2005) 
188 Bischoff (2005) 
189 Hofstede& Hofstede (2005) 
190 Lukoschat & Wahlter (2006) 
191 Hofstede (2001) 
192 Hofstede & Hofstede (2005) 
193 Lukoschat & Wahlter (2006) 
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5.1.2.3. Ledarskap  
Ordet ledarskap väckte olika reaktioner och har olika innebörd för respondenterna. För vissa 
var det helt naturligt och handlade kort sagt om medbestämmande, medan det för andra var 
en hierarkisk roll som de inte ville definiera sig med. De berättade även hur de upplever sitt 
ledarskap. Det var flera som hade liknande beskrivningar av begreppet som Svedbergs 
definition, där de påstod att det för dem betydde att leda och hålla någon på den rätta 
vägen.194 Även som Wolvén påstår att ledarskap innebär att samordna, kunna fatta beslut och 
motivera gruppen, fick liknande utsagor från respondenterna.195 Lennéer Axelsson & 
Thylefors beskriver ledarskap som social influens och det sociala var det många som 
poängterade när de beskrev begreppet och sitt ledarskap, likväl som att vara lyhörd, trevlig 
och diskutera mycket med medarbetarna, vilket Wolvén benämner interaktion mellan 
människor.196 Även Malténs definition om påverkansprocess och social interaktion 
överensstämmer med vissa respondenters utsagor.197 För vissa var ordet hårt, strikt och 
innebär regleringar och går inte att appliceras på någon av de ovanstående författarnas 
definitioner, utan var egentligen en beskrivning av auktoritärt ledarskap, såsom utsagor i 
egenskap av styrning uppifrån och enväldigt beslutande. I dessa fall poängterade 
respondenterna att de inte ser sig själva som någon ledare. Det fanns också de som såg 
ledarskap som att vara drivande, se framåt och vara öppen för nya saker, vilket skulle kunna 
tolkas som måluppfyllelse vilket Lindmark & Önnevik talar om.198 Det fanns dessutom olika 
kombinationer av dessa utsagor och definitioner.  Det framkom också liknelser mellan de 
båda rollerna som ledare och mamma.  
 
Det handlar mycket om att ta hand om och sköta om och det är vad en mamma gör. En mamma måste ha mycket 
tid för det. Det är inte så stor skillnad att vara mamma och ledare. Det är så i vårt samhälle. När man sätter allt 
samman, kärlek, arbete och barn. Mammor behöver också kontrollera och se så att allt fungerar. Det är en 
planeringsposition. En mamma är rak och hård och det ska även en företagsledare vara. Det är ingen större 
skillnad mellan dessa roller.                   Gisela 
 
Ovanstående utsaga får stöd av Lukoschat & Wahlters studie om att kvinnorna i deras studie 
ansåg sig ha nytta av mammarollen i sitt ledarskap.199 Detta går dessutom att applicera på det 
demokratiska ledarskapet, med omhändertagande av medarbetarna, likväl som på det 
auktoritära ledarskapet med kontrollerande och att ge raka besked.200 Hofstede beskriver det 
feminina ledarskapet med ordet empati, vilket mammarollen och ovanstående yttrande också 
handlar om.201 Även kollektivismen med dess fokusering på relationer går till viss del att 
applicera på detta uttalande. 
 
En intressant aspekt var att flera inte såg sig själva som ledare trots att de äger och driver ett 
företag, om än ett litet företag men åtminstone minst en anställd.  
 
Jag är ingen ledare. Jag är självständig.                

    Katja 
 
Jag ser mig inte som en ledarperson. Jag vet att jag har kvaliteter, det vet jag. Men ledarskapskraftig är jag inte 
eftersom mitt företag är så litet. Förebilder har jag och det är kraftfulla kvinnor. Och även kraftfulla män. 
Kanske människor som förblir mänskliga. De som säger rakt ut vad de menar. Och kan reda ut konflikter. Det 

 
194 Svedberg (2007) 
195 Wolvén (2000) 
196 Lenéer Axelsson & Thylefors (2005) samt Wolvén (2000) 
197 Maltén (2000) 
198 Lindmark & Önnevik (2006) samt Wolvén (2000) 
199 Lukoschat & Wahlter (2006) 
200 Lennéer Axelsson & Thylefors (2005) samt Lindmark & Önnevik (2006) 
201 Hofstede & Hofstede (2005) 
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är människor som har influerat mig.     
                        Gisela 
 
Gisela relaterade ordet ledarskap till rollen som mamma och sade sig ha nytta av detta i sitt 
ledarskap samtidigt som hon inte ser sig som en ledare då hennes företag är så pass litet. 
Egenskaper som hon framhäver överensstämmer med det mixade ledarskapet då ledare böra 
vara omhändertagande, handlingskraftiga, empatiska, raka och inte vara konflikträdda.202  
 
Flexibla arbetstider var det många som framhävde, framförallt de med barn. Att framhäva 
självständigheten var också genomgående för samtliga respondenter inom samtliga teman. 
Istället för orden ledare, chef eller företagare, var det frekventaste ordet självständig. Det var 
också flera som påstod att de inte hade någon ledarstil. 
 
Alltså jag har inte själv någon extrem ledarstil. Jag är egentligen, jag är mer av den sorten att jag är jämn och 
trevlig och genom det får mer respekt. Jag tror inte på en stark respektperson som det kryps runt och böjs ner 
huvudet för.                                                                                                                         Tanja 
 
Yttrandet från Tanja visar på ett jämställt tänkande, vilket det feminina ledarskapet 
genomsyras av, likväl som det demokratiska och kollektivistiska.203  
 
5.1.2.4. Kvinnligt kontra manligt ledarskap 
Respondenterna kom i flera fall också in på skillnad i utförandet av ledarskapet mellan 
kvinnor och män. Där det framkom att de upplever att män generellt sätt är rationella och 
kvinnor emotionella. Kvinnor och män tänker på olika sätt, där män är hårdare och kvinnor 
mer kommunikativa. Detta skulle enligt Hofstede innebära att kvinnor har ett feminint 
ledarskap, medan männen har ett maskulint ledarskap. Detta är intressant då det i det 
teoretiska perspektivet vanligtvis är en av dessa ledarstilar.204  
 
Jag tror att män talar med huvudet och skillnaden med kvinnor är att de talar utifrån känslor.  
              Susanne 
 
Den största skillnaden i ledarrollen ansågs vara att kvinnor utöver ledarskapet också är 
ansvariga för familjen, vilket är ett område som manliga ledare oftast inte behöver tänka på.  
Att kvinnan ses som den ansvarige för hem och barn är genomgående i det maskulina 
samhället. Det är tydligt att stereotypa könsroller fortfarande lever kvar med en uppdelning 
av ansvar.205 På detta sätt diskuterar Sundström denna fråga, där samhället fortfarande 
genomsyras av en traditionell kvinnosyn där kvinnan är ansvarig för hem och barn.206 
Bierach hävdar dock att det är kvinnorna själva som upprätthåller denna könsuppdelning 
genom att välja att vara hemmafruar.207 Denna bild överensstämmer inte för respondenterna. 
Respondenterna beskrev att tyska kvinnliga ledare är starka, självmedvetna, har gott 
självförtroende, är handlingskraftiga, vill vara oberoende och självständiga, är förstående, 
verbala, har mycket energi, är duktiga på att kommunicera med medarbetarna samt att de inte 
är typiska kvinnor.   
 

 
202 Lindmark & Önnevik (2006) 
203 Hofstede & Hofstede (2005) samt Maltén (2000) 
204 Hofstede (2001) 
205 Ibid 
206 Sundström (2003) 
207 Bierach (2002) 
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De måste ha bra självförtroende. De är inte typiska kvinnor. De måste veta vad de vill. Det är många kvinnor 
som lever ensamma. De vill inte vara beroende. De är oberoende och de står för sitt ord och vad de tror på.
                                                                        Elke  
 
Yttrandet om att kvinnliga ledare inte är typiska kvinnor talar också om att samhället 
genomsyras av maskulina värderingar, där det är könsstereotypiska uppdelningar mellan 
kvinnor och män. Det förekom även de som upplevde rollen som kvinna och ledare som svår, 
då den innefattar så många olika roller. 
 
Det är ibland svårt. Jag är företagskvinna, jag är mamma, jag är hemmafru. Eftersom jag är företagskvinna 
måste jag tänka på allt, vad är det idag, vad händer, kunderna, beställa varor, telefonen, betala räkningar, vad 
kommer det för räkningar, vad är det imorgon, vad gör jag den här veckan. Det är väldigt mycket. Hemma är 
det en svår situation att vara ensamstående kvinna. Du är en kvinna och på samma gång en företagskvinna.                            
               Katarine 
 
Utsagan tyder på att det finns en rådande norm i samhället att kvinnan ansvara för hem och 
barn, visserligen var hon ensamstående mamma, men det tyder ändå på en viss attityd från 
samhällets sida.  
 
5.1.3. Attityder 
Övergripande var att samtliga respondenter upplevde positiv respons från sina medarbetare 
gällande deras roll som kvinna och ledare samt att respondenternas familjer är stolta över 
dem. Attityderna generellt från samhället upplevde vissa att de får uppskattning och respekt 
för att de är självständiga, medan andra menar att det är vanligt och normalt så att det inte är 
någon särskild reaktion. Respondenterna var överens om att de flesta kvinnor på 
arbetsmarknaden återfinns inom serviceyrken eller ”typiska kvinnoyrken” och att det också är 
vanligt att kvinnor inom dessa områden har egna småföretag. Vissa av respondenterna påstod 
att det är ovanligt med kvinnliga ledare i det tyska samhället i stort, medan andra hävdade att 
det inte längre är ovanligt. I vilket fall, kan det konstateras att det ständigt blir fler. Enligt 
Dreber & Wallace är det fortfarande färre kvinnliga än manliga ledare i det tyska 
samhället.208 ”Typiska kvinnoyrken” beskriver en könssegrerad arbetsmarknad, samtidigt 
som det ständigt blir fler ledare istället innebär större möjligheter för kvinnor. Enligt det 
teoretiska perspektivet kan detta innebära att det sker en förändring i samhället från 
maskulinitet mot mer feminina värderingar, där kvinnor kan nå högre poster.209  
 
Jag tänker att det blir ständigt vanligare, det är inte ovanligt. Vi har ju fått en förbundskansler. Allt är möjligt. 
Det är bra. Kvinnor har gått samman mer. De kollar lite mer utanför kulisserna. De är stärkta. Det är inte 
längre ovanligt.                                                         Elke 
 
Att kvinnor går samman mera var det flera som uttryckte, både genom organiserade 
kvinnoförbund, genom yrkesförbud där de träffas och diskuterar diverse problem som yrket 
och ledarrollen/företagandet kan innebära samt mer privata konstellationer såsom att 
närliggande frisörsalonger samarbetar genom att diskutera med varandra så att de erbjuder 
olika tjänster och produkter för att förbättra servicen för kunderna och samtidigt inte 
konkurrera för mycket med varandra. Utöver detta fanns det två fall där kvinnor driver egna 
företag, men delar på lokaler och material. Exempelvis Katja, hyr ett hus, där även tre andra 
egenföretagande frisörer hyr in sig och på så sätt hjälps kvinnorna åt, men är ändå 
självständiga. Det framkom både åsikter om att det idag är möjligt för kvinnor att gå så långt 
som helst i karriären, samtidigt som de flesta var överens om att kvinnor måste arbeta hårdare 

 
208 Dreber & Wallace (2004) 
209 Hofstede & Hofstede (2005) 



38 

 

                                                

för att lyckas och att det är svårt för kvinnor att klara sig som ledare eller överhuvudtaget få 
en ledarposition inom mansdominerade yrken.  
 
Jag har alla möjligheter, vi är i Tyskland!  Om jag vill och anstränger mig, kan jag bli president. Man har i det 
här landet, om man verkligen vill, alla möjligheter. Om man anstränger sig, lägger ner mycket arbete och man 
har utbildning, för utbildning måste man naturligtvis ha, om man redan har det, kan man göra något. Från 
inget kommer inget, så säger man här i Tyskland. Annars går det inte. Men om man verkligen vill så kan man 
göra allt.                  Helena 
 
Jag ser svårigheter med att komma förbi männen och komma till en hög position, alltså i ett manligt yrke ser det 
bistert ut. Vi är alltid kvinnor.  Det är svårt. Man måste alltid se bra ut, man måste alltid hålla ångan uppe, man 
måste veta vad man talar om, man måste vara bättre. Inte för mig, men allmänt i ledarskapsposition.
                                                                                             Helena 
 
Ett par av mödrarna kände att samhället såg ner på dem som dåliga mödrar, då de under 
barnens småbarnsår fortsatte att arbeta. 
 
Säkert att jag är en dålig mamma. Andra kvinnor är tillsammans med sina barn. När barnen var små var det 
ingen bra sida att visa upp. Idag när barnen är större så tror jag inte att de ser det så.                                Katja  
 
Utsagan från Katja ovan tyder på att traditionella könsmönster lever kvar i samhället då det 
ännu inte är fullt accepterat att kvinnor kombinerar familj och karriär.  Dessa attityder 
överensstämmer med den maskulina kulturen, där kvinnan bör vara hemma och ta hand om 
barn och hushåll, medan mannen är ute i samhället och arbetar210.  
 
5.1.4. Kommentarer 
Självständighet är ett återkommande begrepp både vad gäller drivkrafter och synen på sin 
roll, där flexibla arbetstider lockar.  Drivkrafterna är genomgående individualistiska, medan 
ledarrollen både är feminin, kollektivistisk och med liten maktdistans, såväl som 
individualistisk med mixat ledarskap dock mestadels demokratiskt, då trivseln, arbetsmiljön, 
medbestämmande och självständigt arbete är prioriterade faktorer för medarbetarna. 
Attityderna tyder på ett maskulint samhälle där det tidigare varit en tydlig uppdelning av 
uppgifter mellan kvinnor och män, men att det sker en förändring där fler kvinnor får tillträde 
till ledande positioner och därmed går samhället mer mot femininitet.   
 
5.2. Den thailändska studien  
Nedan följer resultat och analys av den thailändska studien utifrån temana drivkrafter, 
ledarrollen och attityder. Först följer dock en kort bakgrundsinformation.  
 
5.2.1. Drivkrafter  
Här beskrivs utbildning och tidigare arbeten, drivkrafterna med att stå på egna ben och 
förebilder.  
 
5.2.1.1. Utbildning och tidigare arbeten 
Samtliga respondenter har olika utbildningsnivåer samt inom olika områden. Från i stort sett 
endast utbildningar i arbetslivet till 11 års universitetsstudier. Även vad gäller tidigare 
arbeten har de olika bakgrund, samtliga har dock haft åtminstone ett tidigare arbete och varit 
anställd innan de startade egna företag.  
 
 

 
210 Hofstede (2001) 
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5.2.1.2. Stå på egna ben 
Den främsta drivkraften är att stå på egna ben, inte vara beroende av en man, tjäna egna 
pengar och ha en säkerhet om något skulle hända. Känslan av att klara sig själv framgick som 
motiverande Denna drivkraft är fullständigt individualistisk. Det framkom också 
ståndpunkter om att de ville visa samhället att de som kvinnor kan prestera bättre än män, 
vilket sker i individualistiska och feminina kulturer.211 I motsats till detta är arbetet 
kollektivistisk, då det är deras livsstil där de arbetar hela dagarna, från det att de kliver upp på 
morgonen tills att de går och lägger sig på kvällen. De bor dessutom där de arbetar, vilket 
även medarbetarna gör. Detta är helt klart kollektivistiskt, där arbetstid och fritid flyter ihop 
samt att de bor tillsammans med medarbetarna, vilket är en form av storfamilj.212  
 
5.2.1.3. Förebilder 
Likväl som valet av yrke i flera fall olika varianter har påverkats av föräldrarna, har flera av 
respondenterna även sina föräldrar som förebilder. Att gå i föräldrarnas fotspår alternativt att 
ha valfriheten att gå en helt egen väg var de två varianterna för respondenterna. Sammantaget 
tyder detta på ett kollektivistiskt samhälle men också på individualistiska inslag.  Det 
framkom även att drottningen av Thailand är en inspirationskälla då hon arbetar hårt för 
folket och försöker göra mycket saker för fattiga grupper, vilket kan uppfattas som feminint 
handlande.213  
 
5.2.2. Ledarrollen 
I detta avsnitt tas det dagliga arbetet, barn och karriär, ledarskap och kvinnligt ledarskap upp.  
 
5.2.2.1. Det dagliga arbetet 
Samtliga respondenter beskriver relationerna mellan dem och medarbetarna som familjär och 
betonar samtidigt att det är ett familjeföretag alternativt som ett familjeföretag. Det framgick 
dessutom att familjen är otroligt viktig och betydelsefull för dem och alltid kommer i första 
hand. De anställer gärna familjemedlemmar. I samtligas företag är deras män på något sätt 
involverade och de känner ett stort stöd från dem i sin karriär. Det familjära tänkandet 
genomsyras i det kollektivistiska samhället.214 De har dessutom medarbetare som är 
ansvariga för varje område i företagen, där de har några riktlinjer, men inom detta har 
medarbetarna stor frihet. Ansvarsfördelning och delegering är vanligt vid demokratiska 
organisationer med liten maktdistans, likväl som att samtliga respondenter är delaktiga i den 
dagliga verksamheten och gör det som behöver göras.215 Utöver detta har de även strukturellt, 
finansiellt och övergripande ansvar. Medarbetarna har överlag ingen påverkansmöjlighet när 
det gäller de strukturella och finansiella bitarna. Respondenterna rådfrågar främst mannen 
och den egna familjen inom dessa områden. Att mannen ändå fyller en avgörande roll i 
företaget, trots att han inte är ledare, kan tyda på att det finns maskulina normer i samhället, 
där mannen ses som den kunniga, å andra sidan kan det förstärka hur viktig familjens 
betydelse är, vilket återigen är kollektivistiskt.  
 
Mitt företag är som ett familjeföretag. Jag lärde mig hur jag ska ta hand om mina anställda och hur jag ska 
vara chef, från min pappa. Jag tar hand om alla i personalen. Relationen är mer än chef och anställda, det är 
mer som en familj. Det är mer än pengar.                                       Laeo 
 

 
211 Hofstede (2001) 
212 Hofstede & Hofstede (2005) 
213 Ibid 
214 Hofstede & Hofstede (2005) 
215 Hofstede & Hofstede (2005) samt Lenéer Axelsson & Thylefors (2005) 
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Ovanstående utsaga berättar flera saker, dels att hon ser företaget som ett familjeföretag, att 
hennes förebild i ledarrollen är hennes pappa, att hon behandlar sina medarbetare som 
familjemedlemmar och att relationer är viktigare än företagets förtjänst. Utsagan genomsyras 
av kollektivistiskt tänkande i yttrandets samtliga delar. I företagens familjära miljö ingår mat 
och boende gratis för medarbetarna. Detta medför att medarbetarna har möjlighet att spara 
lönen inför framtiden och på så sätt blir arbetet i dessa företag en framtidsinvestering för 
dem. Det var flera som sade att de gärna hjälper medarbetarna om de vill gå vidare i karriären 
och själva starta egen verksamhet. Karriärmöjligheter är vanligt i demokratiska företag, det 
brukar dock handla om att avancera inom företaget, men även detta sätt kan kallas 
demokratiskt.216 Deras ledarskap tyder också på demokratiskt då de poängterar teamwork och 
även i sättet de löser konflikter, vilket nedanstående utsaga är ett exempel på.  
 
Vi arbetar som ett team. Alla måste arbeta som ett team. Om du arbetar ombord, måste du arbeta som ett team i 
stormen. Om någon någonsin går utan teamet, kommer de att dö. Så jag försöker få alla att arbeta i teamet. 
Men ibland blir du arg, det är mänskligt. Jag försöker få dem att förstå.                  Ping  
 
5.2.2.2. Barn och karriär 
Samtliga respondenter delar boende med medarbetarna, där hälften av respondenterna 
dessutom har övrig familj boende där och på så sätt blir det storfamilj i dubbel bemärkelse. I 
dessa fall hjälps de åt med barnpassning, vilket har varit lösningen på att kunna kombinera 
karriär och familj. Återigen finns storfamiljer i kollektivistiska kulturer.217 Partnern har inte 
varit delaktig i barnuppfostran för någon av de tre som har barn, vilket så sker i maskulina 
samhällen med stor maktdistans.218 De övriga två måste ta hjälp av barnflicka, vilket ingen av 
dem egentligen vill, men som en av dem ändå har gjort. Ping har istället gjort ett aktivt val att 
vänta med att skaffa barn.  
 
Om jag skulle skaffa barn nu, måste jag betala någon som tar hand om dem. Jag vill inte det. Om jag skaffar 
barn vill jag ta hand om dem.                                                                                                                             Ping 
 
Om jag kunde gå tillbaka i tiden skulle jag inte ha haft företaget. Jag skulle föredragit att ta hand om barnen. 
Men nu när jag är här, är företaget också viktigt.                                                                                         Wanna 
 
Utsagan från Wanna visar återigen på hur viktig familjen är, där hon ångrar att hon tog hjälp 
av en barnflicka för att själv kunna göra karriär. Hennes funderingar tyder på en slitning 
mellan kollektivistiska och individualistiska värderingar, likväl som maskulina normer där 
kvinnan bör ta hand om barnen.219  
 
5.2.2.3. Ledarskap 
Angående ledarskap beskriver de att ledarskap handlar om att ge riktningar, vara ett gott 
exempel, ta hand om medarbetarna, se varje medarbetare och att arbeta hårt för sin sak där 
det bör vara en familjär stämning.  Två framhäver att de är buddhister och att religionen är 
viktig i deras ledarskap.  
 
Vi är buddister. Som buddist måste ledaren ha moral. Ärlighet är viktigt både i arbetet och för mig själv. 
Tålamod och ansvarstagande och tålamod med problem och med allt. Jag ska veta hur jag ska lösa problem. 
Mitt företag är som ett familjeföretag.                                                 Laeo 
 

 
216 Svedberg (2007) 
217 Hofstede & Hofstede (2005) 
218 Hofstede (2001)  
219 Hofstede & Hofstede (2005) 



41 

 

                                                

Den familjära stämningen återfinns framförallt i kollektiva kulturer.220 Att vara ett gott 
exempel överensstämmer med Svedbergs definition av ledarskap, där han hävdar att 
ledarskap är vad någon står för eller representerar.221 Den närmsta av författarnas definitioner 
av ledarskap som det går att komma den familjära delen, är relationer mellan människor och 
social influens vilket Wolvén och Lennéer Axelsson & Thylefors talar om.222 Lindberg Falk 
och Van Esterik påstår att religionen har en avgörande roll i genusrelationerna i samhället, 
detta får stöd hos respondenterna som även lyfter fram betydelsen av buddhismen i sitt 
ledarskap.223 Nedan följer hur Mok tror att medarbetarna upplever hennes ledarskap.  
 
De kanske tänker att det inte är mycket till ledarskap för här driver vi företaget som ett familjeföretag. Så vi har 
liksom slappa regler. Varje avdelningschef tar hand om det. Vi ger dem nästan fria händer. Vi har några 
generella regler men inom dem kan de arbeta hur de vill. Men faktiskt så säger de att det är lätt att prata med 
mig.                                                                 Mok 
 
Beskrivningen ovan berättar att medarbetarna kan arbeta självständigt samtidigt som de har 
en bra kommunikation med sin ledare. Båda dessa komponenter ingår i demokratiskt 
ledarskap, vilket respondenten själv benämner som ”inte mycket till ledarskap”.224 Detta 
antyder att ”riktigt” ledarskap är mer åt det auktoritära hållet, där det ges direktiv och 
kontrolleras.225 Att de arbetar mycket och hårt är det inga tvivel om, vilket även framkom i 
diskussionen om ledarskap och hur de ser på sitt ledarskap. 
 
Det är svårt att vara en chef. För att lyckas, är det enda sättet att arbeta hårt. 

              Laeo 
 
5.2.2.4. Kvinnligt ledarskap 
Vidare talar de om egenskaper hos kvinnliga ledare, där de påstår att kvinnor har bättre 
förutsättningar för ledarskap då de är bättre på allt som har med relationer att göra, de ser mer 
detaljer, de kan ta hand om medarbetarna, de kan prata och diskutera bättre än vad män kan, 
samt att de kan vara både hårda och mjuka i sin ledarroll när det behövs. Kvinnliga ledare 
kännetecknas dessutom av att de är starka, hårt arbetande och kan fatta beslut.  
 
Karaktäristiska drag för ledarskap skulle vara beslutsamhet, att ta beslut i tid, lösa oväntade problem, ta hand 
om de anställda. Jag tror att kvinnor är bra ledare eftersom de kan diskutera och prata om allt mer än män. 
Män kan inte prata, men det kan kvinnor.                       Wanna 
 
Kvinnor har ett starkt hjärta och ett mjukt hjärta, en mjuk del. Kanske har kvinnor mer fördelar än män. I en 
situation måste hon vara hård och hon kan vara hård och i en annan situation måste hon vara mjuk och hon kan 
vara det.                                                                                                 Laeo 
 
Utsagan från Laeo tyder på användandet av ett mixat ledarskap då de både kan vara hårda och 
mjuka. Det mesta i hur respondenterna beskrev sitt ledarskap går att applicera på det 
demokratiska ledarskapet.226  
 
5.2.3. Attityder 
De upplever att medarbetarna anser dem vara trevliga och de känner att de får respekt samt 
att deras familjer är stolta över dem. Upplevelserna om samhällets attityder till att de är 

 
220 Hofstede (2001) 
221 Svedberg (2007) 
222 Wolvén (2000) samt Lennéer Axelsson & Thylefors (2005) 
223 Van Esterik (2000) samt Lindberg Falk (2002) 
224 Lindmark & Önnevik (2006) samt Lennéer Axelsson & Thylefors (2005) 
225 Lennéer Axelsson & Thylefors (2005) 
226 Maltén (2000) 
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kvinnor och ledare, är varierande. Det finns upplevelser om att samhället ser ner på 
respondenterna och tar för givet att de är svaga ledare för att de är kvinnor, samtidigt som det 
framkommer att människor blir fascinerade över hur de har lyckats. Den förstnämnde 
inställningen återfinns i maskulina kulturer med stor maktdistans, medan den andra attityden 
är feminin med liten maktdistans.227 Samtliga respondenter berättade att traditionellt sätt är 
ledaren en man, men att det ständigt blir fler kvinnliga ledare och det har blivit vanligt att 
kvinnor har små livsmedelsbutiker. Någon upplever det dock som att hon blir betraktad som 
en man i rollen som ledare. Förvärvsarbetande kvinnor återfinns dock inom de flesta 
områden, bortsett från politiken, där de som Ockey påstår, har en informell roll samt 
överensstämmer hans uttalande om att demokratin har blivit stärkt. Följande citat tyder också 
på som, Lindberg Falk hävdar, att utbildning har blivit öppen även för kvinnor och att detta 
sammantaget ligger till grund för en förändring i samhället där kvinnorna är på frammarsch.   
 
Det är fler nu än tidigare eftersom samhället nu är mer öppet för kvinnor. Det finns många tidningar som talar 
om kvinnor och framgångar för kvinnor. För exempelvis premiärministern, det är tack vare hans fru som han 
kan vara premiärminister. Förändring av världen, där människor kan kontakta och förenas med varandra. 
Utbildning är viktigt, att kvinnor kan ha den möjligheten. Även demokratin är bättre och blir bättre. Men det 
viktigaste är utbildning för kvinnor.                     Laeo 
 
Samhällets maskulina attityder framkommer i nedanstående uttalande, där respondentens 
inställning är feminin, där hon vill motarbeta missgynnande av kvinnor. Det går även att 
finna individualistiskt tänkande i utsagan eftersom hon vill visa att hon kan.228   
 
Om ledaren är en man eller en kvinna är inte viktigt. Men samhället, när de ser att det är en kvinna, kanske de 
tänker att hon är svag och inte kan ta beslut som en man. Jag vill att andra människor och kunderna ska förstå 
att jag kan göra bättre än män.                          Wanna  
 
5.2.4. Kommentarer 
Drivkraften är individualistisk då den handlar om att stå på egna ben. Hela deras livsstil är 
dock fullständigt kollektivistisk samtidigt som att påverkan av föräldrarna också är 
kollektivistiskt. Att gå sina egna vägar indikerar på individualism. Ledarskapet är mestadels 
demokratiskt då det fokuseras mycket på relationer och medbestämmande, likväl som det är 
kollektivistiskt och feminint med liten maktdistans. Upplevelserna av attityder är 
motsägelsefulla, det går dock att konstatera att samhället traditionellt sätt har stor maktdistans 
där religionen är viktig. Det finns en rådande värdering att kvinnor ska ta hand om barnen 
som i maskulina kulturer.  
 
5.3. Skillnader och likheter  
I detta avsnitt diskuteras skillnaderna och likheterna mellan de båda studierna i Tyskland och 
Thailand, även villkoren för kvinnliga ledare i Sverige diskuteras utifrån den presenterade 
tidigare forskningen.  
 
5.3.1. Drivkrafter 
Självständigheten och att tjäna egna pengar är en gemensam drivkraft för samtliga 
respondenter i båda studierna. Självständigheten är typisk i individualistiska kulturer, medan 
det i feminina kulturer är samma möjligheter för kvinnor och män att göra karriär.229 Utsagor 
från de båda studierna överensstämmer med Dahlmans svenska studie230, där den visade att 

 
227 Hofstede & Hofstede (2005) 
228 Ibid 
229 Hofstede & Hofstede (2005) 
230 Dahlman (2004) 
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kvinnor startar företag för att kunna arbeta självständigt, förverkliga sina idéer och ha 
inflytande över sin arbetssituation. Syftet att tjäna pengar var dock mer manligt, 
respondenterna i både Tyskland och Thailand sade detta med betoning på ordet egna pengar, 
vilket är en viss skillnad gentemot syftet att tjäna pengar, då det var respondenternas 
oberoende som framhävdes och inte den materiella framgången.  
 
Kvinnorna i den tyska studien ville göra något på helt egen hand, utan män inblandade, vara 
självständiga. Kvinnorna i Thailand ville också göra något eget, men där var männen ändå 
involverade och det handlade om att säkra upp inför framtiden. Det var ombytta roller mot 
den traditionella bilden, att kvinnan var ansiktet utåt och mannen i bakgrunden. I Tyskland 
handlade det inte om obytta roller, utan helt enkelt att kvinnor likväl som män kan ha egna 
företag och vara självständiga. Bierach231 påstår att tyska kvinnor själva stoppar upp sin 
karriär, vilket inte går att applicera dessa kvinnor, då de har valt att starta företag. I motsats 
till hennes resultat, har några av de tyska respondenterna samt en av de thailändska 
kvinnorna, gjort ett aktivt val att avstå från att skaffa familj. Bierach hävdar även att 
självförtroende är viktigt för att kvinnor ska lyckas inta ledarpositioner, samtidigt som de 
tyska respondenterna påstår att kvinnliga ledare måste ha gott självförtroende för att lyckas. 
Här finns en överensstämmelse mellan denna studie och Bierach studie, där de som saknar 
självförtroende inte satsar och därmed ägnar de sig åt familjeliv istället.232 
 
Det framkom i båda studierna att vissa hade blivit influerade av sina föräldrar i valet av yrke 
då föräldrarna var förebilder. Enligt det teoretiska perspektivet tyder detta på kollektivism. 
Det går även att se detta från en annan synvinkel, då individer även i individualistiska 
samhällen blir påverkade och influerade i av våra föräldrar då det är de som uppfostrar oss 
och blir våra första förebilder. 
 
5.3.2. Ledarrollen 
Olika livsstilar, familjeföretag – självständighet, teamwork, medbestämmande och trivsel 
samt barn och karriär är det som tas upp under detta avsnitt.  
 
5.3.2.1. Olika livsstilar 
Den thailändska och den tyska kulturen skiljer sig mycket åt, likväl som deras 
arbetsmarknader. I Tyskland är arbete och fritid strikt uppdelat, där det är vanligt med 8-17 
arbete under måndag till fredag, medan kvällar och helger ledigt. Detta gäller inte för alla och 
generellt sätt så arbetar ledarna mer och har även i vissa fall kvällsöppet och helgöppet. I 
Thailand flyter arbete och fritid ihop och arbetet är deras livsstil. Det går inte att skilja på 
arbete och fritid, utan när de kliver upp på morgonen tills de går och lägger sig på kvällen, så 
arbetar de. Arbetet i Tyskland innebär dock effektivt arbete under dessa timmar, medan det i 
Thailand är ett lugnare tempo dagarna igenom. På ett sätt blir företagen även deras liv i 
Tyskland, men på ett annat sätt. I strukturen och sättet de arbetar, märks det tydlig skillnad att 
Tyskland är ett välutvecklat industriland och också en individuell kultur då fritid och frihet 
uppskattas. Det tydligaste exemplet är att de i Thailand bor där de arbetar och att det för 
medarbetarna ingår mat och boende i arbetet, vilket det inte gör för de tyska respondenternas 
medarbetare. Detta innebär kollektivistisk företagskultur i Thailand, med vissa antydningar 
till detta även i Tyskland med hänseende till att vissa bedriver sitt företag i bostadshuset.233 
En annan skillnad som beror på livsstilen är att de tyska respondenterna poängterar de 
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flexibla arbetstiderna som den främsta möjligheten som ledarrollen medför, vilket 
överhuvudtaget inte kommer på tal i den thailändska studien då arbetet är deras liv. Detta är 
något som kom upp både i de svenska studierna från Muhonens, Dahlman och Hård m.fl. 
samt i de tyska studierna från Lukoschat & Wahlter och Bischoff, vilket skulle betyda en 
likhet mellan Sverige och Tyskland. Sverige har dessutom samma uppdelning mellan fritid 
och arbetstid som i Tyskland.234  
 
Religionen fyller en stor funktion i det thailändska samhället vad gäller genusrelationer och 
ledarskapet hos respondenterna och även i hela livsstilen, vilket både Lindberg Falk, Van 
Esterik och Ockey diskuterar. Detta är självfallet en stor skillnad gentemot de tyska ledarna, 
där religionen inte har någon plats överhuvudtaget. Detta indikerar på stor maktdistans i 
Thailand och mindre maktdistans i Tyskland.235  
 
5.3.2.2. Familjeföretag – självständighet 
Respondenterna i den thailändska studien framhävde att deras företag är som familjeföretag 
och i samtliga fyra fall fanns deras man med i bakgrunden och var på något sätt involverad i 
företaget. I den tyska studien var det inte en enda, vars man eller partner var involverad i 
företaget. Istället poängterade respondenterna att de är självständiga, att de vill göra något 
eget och inte vara beroende av någon man, vilket även framgick i Dahlmans svenska 
studie236. Återigen är det en likhet mellan Sverige och Tyskland. Detta är typsikt för 
individualistiska kulturer att inte vilja ha någon familjemedlem anställd, i motsats till det 
kollektivistiska Thailand där de föredrar att anställa familjemedlemmar237. Även i hur de 
thailändska kvinnorna hanterar medarbetarna, framhöll de ett familjärt sätt, medan de tyska 
kvinnorna istället beskrev detta som vänskapligt. Skillnaden mellan familjärt och vänskapligt 
kan ha sin förklaring i skillnaderna i livsstil där både respondenterna och de anställda bor 
tillsammans där de arbetar, medan de tyska kvinnorna bor var för sig.  
 
Användandet av begrepp är intressant och beskriver hur de ser på sin roll och till viss del 
även de rådande normerna och värderingarna i samhället, på vilket sätt Hofstede & Hofstede 
beskriver det.238 Som ovan nämns framhävde de tyska respondenterna att de är självständiga, 
där det förekom att de helt avsade sig rollen som ledare, trots att de äger och driver ett företag 
och därmed har anställt medarbetare.  De kunde också kalla sig ägare eller innehavare. Även 
de thailändska kvinnorna använde ordet ägare. De föredrog ordet affärskvinna före ledare. I 
både studierna fanns det de som pratade om sig själva som chef. Detta överensstämmer med 
Hård m.fl. beskrivning om att svenska kvinnor ofta identifierar sig som sitt yrke istället för 
egenföretagare.239  
 
5.3.2.3. Teamwork, medbestämmande och trivsel 
I ledarskapet som sådant finns det många likheter mellan respondenternas berättelser, där 
teamwork, medbestämmande och trivsel är högt prioriterade komponenter. Likadant vad 
ledarskap betyder för dem, finns det utsagor i de båda studierna som går att identifiera som 
både hårda och mjuka egenskaper, gemensamt för de båda studierna är även att 
respondenterna endast identifierar sig med de mjukare delarna, om de överhuvudtaget 
identifierar sig som ledare. Då det i detta fall inte går att urskilja något mönster mellan de 
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båda studierna i betydelsen av ledarskapet, överensstämmer det med Muhonens resultat om 
att ledarrollen betyder olika för olika personer.240 Detta visar på ett demokratiskt ledarskap 
för samtliga respondenter i de båda studierna. Både i Muhonens och Hårds m.fl. svenska 
studier samt Bischoffs tyska studie framhävs teamwork och kommunikation med 
medarbetarna som särtypiska för kvinnligt ledarskap.241 Muhonen benämner även kvinnors 
ledarskap som demokratiskt ledarskap och säger indirekt att det finns en specifikt kvinnlig 
ledarstil.242 
 
5.3.2.4. Barn och karriär  
Av de thailändska kvinnorna har tre av fyra stycken barn och av de tyska kvinnorna har 
hälften barn, närmare bestämt sex av tolv. Från båda studierna framkommer det åsikter om att 
det är svårt att kombinera barn och karriär, vilket stämmer med Dreber & Wallace studie om 
att många kvinnor ser barn som ett hinder i karriären.243 Å andra sidan hävdades det 
dessutom i den tyska studien av kvinnor med barn, att ha eget företag är ett sätt för dem att 
kombinera familj och karriär. De är dock överens om att det är svårt att få ihop tillvaron, men 
att de genom att vara sin egen chef kan ha flexibla arbetstider och planera arbetet så att det 
fungerar med barnen. Känslan av att ha för lite tid i sitt liv, var det även många kvinnor i 
Lukoschat & Wahlters studie som upplevde.244 Ping i den thailändska studien och några av 
respondenterna i den tyska studien säger sig inte hinna med barn och har därför gjort ett 
aktivt val att inte skaffa barn, då de vill ta hand om s
 
Här är det en stor skillnad i samhällsstruktur för vilka möjligheter det finns att kombinera 
karriär och familj. I Thailand är det vanligt att bo i storfamiljer, där de hjälps åt i familjen 
med barnpassning och barnuppfostran. Mor- och farmodern till barnen får en framträdande 
roll när mamman är affärskvinna. Det är ovanligt med organiserad barnomsorg i Thailand och 
det finns en värdering att det är aningens frånstötande att lämna bort sina barn under dagarna, 
detta är typiskt för kollektiv kultur, men visar även på maskulina attityder med stor 
maktdistans, då kvinnan förutsätts ta hand om sina barn.245 I Tyskland finns det offentlig 
barnomsorg. Denna är ändock dyr och det finns inte platser till alla. Bland respondenterna 
med barn hade de flesta barn mer eller mindre gått i förskola. Det framkom likväl att det inte 
är fullt accepterat att lämna barnen till andra människor, även om det är vanligt i det tyska 
samhället. Trots att de i Tyskland inte lever i storfamiljer, har mor- och farmödrarna också en 
viss roll i barnpassningen, även om det inte alls är på samma sätt som i Thailand. Detta är 
också inslag av kollektivistiskt tänkande genom att hjälpas åt inom familjen, samtidigt som 
det också finns delar av maskulinitet då det inte är helt accepterat att kvinnor lämnar bort sina 
barn för att arbeta, åtminstone inte under barnens tre första levnadsår.246 I Lukoschat & 
Wahlters studie247, likväl som de tyska kvinnorna, både de med och utan barn, framhöll att 
det är viktigt att partnern är delaktig i barnuppfostran och hushållsarbete om det ska vara 
möjligt för kvinnan att kombinera familj med en ledarroll. Detta nämndes överhuvudtaget 
inte av de thailändska respondenterna, utan där var det endast tal om andra kvinnor som 
hjälpte till med barnpassning. Trots detta uttalande av de tyska respondenterna i kombination 
med att några sade att de delade på hushållsarbetet, framkom det ändå starka åsikter om att 
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kvinnan har ansvaret för barnen, vilket helt var fallet i den thailändska studien. Detta är 
maskulint tänkande, men med en hel del femininitet i det tyska samhället genom att dela lika 
på hushållsarbetet med partnern.248 I Sverige har diskussionerna kommit ytterligare ett steg 
längre, då det finns offentlig barnomsorg för alla och att det numer handlar om att erbjuda 
barnomsorg på obekväma tider för att underlätta för föräldrarna.249 Dock påstår Berglund att 
traditionella könsmönster fortfarande till viss del finns kvar även i Sverige, där det är kvinnan 
som har större delen av ansvaret för barnen.250 Sammantaget är det betydligt smidigare för 
kvinnor med barn att göra karriär i Sverige.  
 
Den övriga familjekonstellationen skiljer sig också åt mellan studierna, där samtliga 
thailändska respondenter var gifta, medan det i den tyska studien var skiftande civiltillstånd 
där flera var ensamstående och skilda. Dreber & Wallace studie visade att kvinnor i 
ledarpositioner i större utsträckning än män och kvinnor i lägre befattningar lever ensamma. 
Här finns återigen en likhet mellan Sverige och Tyskland, där de båda länderna främst är 
individualistiska och därmed är acceptansen större för bland annat skilsmässor.251  
 
5.3.3. Attityder 
Under detta avsnitt finns rubrikerna traditionella ledaren, hierarkiska kulturer och 
könssegrerad arbetsmarknad. 
 
5.3.3.1. Traditionella ledaren 
I Thailand var det tydligt att den traditionella ledaren är en man och att det rotar sig långt 
tillbaka i historien där religionen och politiken var nära relaterade till varandra. Det var som 
Lindberg Falk252 skriver, munkarna som utbildades då det skedde i templen. Samhället har 
dock förändrats då ekonomin har blivit bättre och utbildningsväsendet har flyttats till andra 
institutioner i samhället. Thailand har gått från att vara ett utvecklingsland till idag då de 
närmar sig industriländerna. SIDA benämner i dagsläget Thailand som ett relativt rikt 
utvecklingsland, där svenskt bistånd är under avveckling.253  Religionen är dock djupt rotad i 
samhället, även om den idag spelar en mindre betydande roll. Respondenterna upplevde 
denna utveckling och förändring av attityder på olika sätt där vissa påstod att det inte är 
någon skillnad, att alla har samma förutsättningar och möjligheter att bli ledare, medan andra 
hävdade att det är svårt att ta sig uppåt i hierarkin som kvinna. Olika upplevelser av 
samhällets attityder att de är kvinnor och ledare kan förklaras genom att det beror på 
samspelet mellan den enskilda individen och dennes situation både på arbetet och i hemmet, 
vilket Muhonens studie visade.254 Även i den tyska studien uppgav respondenter att det 
tidigare var män som var ledare och att det fortfarande är färre kvinnor i ledande positioner, 
fast antalet kvinnor ökar. Den stora skillnaden mellan dessa länder i detta sammanhang är att 
religionen och politiken är åtskilda i Tyskland, medan religionen fortfarande har en viktig roll 
i Thailand, vilket i sin tur påverkar genusrelationerna. Berglund255 och Wahl m.fl.256 påstår 
att orden ledare och företagare har en förankring som manliga ord och därmed blir det 
automatiskt kämpigare för kvinnor att nå dessa roller, även i Sverige, då den traditionella 
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ledaren är en man. I maskulina samhällen och vid stor maktdistans är det också på detta sätt. 
Då dessa frågor diskuteras, tyder det på femininitet och liten maktdistans, vilket främst gäller 
för Sverige, men till viss del även Tyskland.257 Även om diskussionen inte är på samma sätt i 
Thailand, har det ändå skett en förändring även där, då kvinnor har större möjligheter än 
tidigare att nå högre positioner. Det framkom i intervjuerna att massmedia lyfter fram 
framgångsrika kvinnor. Ockey förklarar detta som västerländsk influens.258   
 
5.3.3.2. Hierarkiska kulturer 
I motsats till de svaga hierarkierna i de studerade organisationerna, gjordes en reflektion 
gällande hierarkier överlag i dessa kulturer, där både Thailand och Tyskland är hierarkiska 
länder, vilket inte Sverige är på samma sätt. I Tyskland tilltalas människor ofta med ”Ni”. Det 
är endast personerna i den allra närmsta umgängeskretsen som tilltalas med ”du”, såsom 
familj och nära vänner. Bland ungdomar förekommer det dock mer ”du”, men äldre personer 
och högre uppsatta personer är ofta ”Ni”. Det är först när personen själv har talat om att det 
går bra att säga ”du” som detta är accepterat. Detta handlar om att visa respekt för andra 
människor, vilket det också ska göras vid stor maktdistans.259 Att det är mindre 
förekommande bland ungdomar kan tyda på en förändring mot mindre maktdistans inom 
detta område.  Även i Thailand återfinns ett hierarkiskt system, vilket Lindberg Falk hävdar 
är viktigt. När de hälsar på varandra, böjer de sig ner, där den som är lägre ner i hierarkin 
också ska böja sig längre ner för att visa att den andra personen är högre upp. Skillnaden är, 
vilket Van Esterik260 skriver, att i Thailand har detta en nära koppling till religionen, vilket 
det inte har i Tyskland. I Sverige har människorna under många års tid tilltalat varandra med 
”du”, oavsett formell titel eller ålder, vilket indikerar en mindre maktdistans.261  
 
5.3.3.3. Könssegrerad arbetsmarknad 
I den tyska studien framgick det att kvinnor ofta går samman i mer eller mindre organiserade 
konstellationer för att bli starkare. Det är främst i feminina kulturer som kvinnorna kämpar 
för lika rättigheter, då de i maskulina kulturer accepterar situationen.262 Det framkom 
dessutom åsikter om att det är lättare för kvinnor att göra karriär inom yrken där det är 
mestadels kvinnor, vilket är förenligt med Muhonens resultat och den svenska 
arbetsmarknaden.263 På detta sätt framgick det inte att det är i Thailand, däremot taldes det 
om att media lyfter fram lyckade kvinnor, vilket bidrar till att andra kvinnor också blir 
inspirerade. Schneiderskriver i sin tyska avhandling att kvinnors ledarskap kan bidra till en 
breddning av samhällets perspektiv på könsmönster, där båda dessa åtgärder kan bidra till 
detta, att kvinnor går samman och att kvinnor som lyckas göra karriär lyfts fram.264  Stöttning 
och förebilder visades vara viktigt för kvinnorna i de båda studierna, vilket Buchmayr m.fl.265 
påstår att mentorskap är ytterligare ett steg mot detta. Återigen kan kvinnoförbundens insatser 
relateras till detta, vilket vissa av respondenterna i den tyska studien talade om. Även Hårds 
m.fl. studie visar att ”moralisk” stöttning är väsentligt för kvinnliga ledare och företagare i 
Sverige, vilket ännu en gång är en likhet mellan Sverige och Tyskland.266  
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Då det var den thailändska studien som satte ramarna för valet av respondenter i den tyska 
studien, föll detta på kvinnor inom serviceyrken. Det visade sig att det är ett vanligt 
arbetsområde för kvinnliga företagare även i Tyskland. Detta kan återkopplas till den 
traditionella bilden av kvinnan som omhändertagande. De tyska kvinnorna hävdade att det är 
lätt att vara självständig inom detta yrkesområde, vilket i sin tur ökar flexibiliteten och 
underlättar för att kombinera familj och karriär. Trots att Tyskland i flera fall har kommit 
längre i jämställdheten mellan könen, verkar det som att den tyska arbetsmarknaden är mer 
könssegrerad, då förvärvsarbetande thailändska kvinnor kan återfinnas inom ett bredare 
område. Dahlman267 påstår att de flesta kvinnor på den svenska arbetsmarknaden återfinns 
inom vård och omsorg, vilket också tyder på att kvinnor och män finns inom olika områden. 
Detta skulle innebära att det finns tendenser av maskulina värderingar på den svenska och 
tyska arbetsmarknaden, i jämförelse med den thailändska där det är mer feminina inslag. Å 
andra sidan finns det flera andra faktorer i dessa samhällen som tyder på motsatsen. Såsom att 
Sverige har en välutvecklad offentlig barnomsorg, Tyskland har offentlig barnomsorg om än 
inte så pass utvecklad som den svenska, medan det inte talas om barnomsorg på det sättet i 
Thailand. Sverige har ett stort antal förvärvsarbetande kvinnor, även om det är färre kvinnor 
än män i ledarpositioner. Studien från Nutek268 visade att svenska kvinnliga företagare främst 
riktas till den lokala marknaden, vilket även passar in på de tyska respondenterna, men inte 
till de thailändska då de riktar sig till turister.  
 
Ett exempel på att länderna har kommit olika långt i utvecklingen är hur respondenterna 
upplever attityderna från samhället att de är kvinnor och ledare. Det var varierande 
uppfattningar både bland de tyska och thailändska kvinnorna. Generellt går det ändå att se 
vissa skillnader mellan länderna. De thailändska kvinnorna med mest negativa upplevelser 
sade att samhället ”ser ner på dem”, medan de tyska kvinnorna sade att ”det är vanligt med 
kvinnliga ledare inom detta yrkesområde, men att det inom andra yrken troligtvis är svårare 
att vara kvinna och ledare”. I motsats till detta, upplevde vissa av de thailändska kvinnorna 
att de får positiv uppmärksamhet för att de är kvinnor och har lyckats med en arbetskarriär. 
De flesta av de tyska kvinnorna påstod att det inte är någon särskild reaktion med hänvisning 
till att det är vanligt med kvinnliga ledare inom detta yrkesområde. Spännvidden är med 
andra ord bredare hos de thailändska kvinnorna, medan de tyska respondenterna upplever att 
det är normalt med kvinnliga ledare inom serviceyrken i Tyskland. Arbetsmarknaden inom 
serviceyrken i Tyskland ses med feminina ögon, medan det finns mer maskulina värderingar 
inom andra yrkesområden på arbetsmarknaden. I Thailand är det ett mer spritt och 
motsägelsefullt resultat enligt de kulturella dimensionerna, med inslag av både feminina och 
maskulina värderingar, likväl som liten och stor maktdistans.269 Det framkom även i de båda 
studierna att om den rätta viljan och drivkraften finns hos kvinnor så kan de lyckas inta och 
utöva en ledarroll, men det krävs mycket arbete. Detta är egentligen en blandning av 
femininitet och maskulinitet, då män och kvinnor har samma möjligheter i den feminina 
kulturen samtidigt som kvinnor måste arbeta hårdare för att lyckas i den maskulina 
kulturen.270 Detta överensstämmer dessutom med att det är vid liten maktdistans som 
individerna upplever orättvisor och kämpar för jämlikhet. I den tyska studien framkom det i 
större utsträckning att det arbetas med att få fler kvinnor till ledarpositioner i samhället och 
att det ständigt blir vanligare. Även i Thailand blir det vanligare, men de har ännu inte nått 
lika långt som Tyskland. Sverige uppvisar också liten maktdistans då det är ständiga debatter 

 
267 Dahlman (2004) 
268 Nutek (2006) 
269 Hofstede (2001) 
270 Hofstede & Hofstede (2005) 
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om jämlikhet och kvinnors lika möjligheter som mäns till ledande positioner.271 Däremot 
framkom det i Muhonens studie att svenska kvinnliga ledare har blivit bemötta på olika sätt 
och upplever attityderna från samhället på skilda sätt, genomgående var att det är lättare som 
kvinna att göra karriär inom yrken med flest kvinnliga medarbetare.272Därmed är det även en 
viss spridning på attityderna till kvinnliga ledare även i Sverige.  
 
5.4. Slutsatser  
Syftet med studien är att tolka och förstå karaktäristiska drag i ledarskapet hos kvinnliga 
företagare inom serviceyrken i Tyskland samt att tolka och förstå likheter och skillnader i 
ledarskapet hos kvinnliga företagare inom serviceyrken mellan Tyskland och Thailand och 
även diskutera villkoren för kvinnliga företagares ledarskap i Sverige. För att besvara syftet 
formulerades tre frågeställningar; 

• Vilka är drivkrafterna för kvinnliga ledare att arbeta med ledarskap? 
• Hur ser kvinnorna på sin roll som ledare? 
• Vilka attityder möter kvinnliga ledare från samhället? 

 
Den största och huvudsakliga skillnaden mellan ledarskapet hos de kvinnliga företagarna i 
Tyskland och Thailand är de olika livsstilarna, där arbetet är de thailändska respondenternas 
liv medan det är en gräns mellan arbetstid och fritid hos de tyska respondenterna. 
Genomgående för de tyska respondenterna är också att de framhäver sin självständighet, 
medan de thailändska kvinnorna betonar att deras företag är som familjeföretag. Båda dessa 
ovanstående komponenter infiltrerar kollektivism för Thailand och individualism för 
Tyskland, där det sistnämnda också överensstämmer med situationen i Sverige. Däremot 
finns det många likheter i hur de ser på sin roll som ledare och beskriver sitt ledarskap, såsom 
teamwork, medbestämmande och trivsel, vilka samtliga faktorer tyder på ett mestadels 
demokratiskt ledarskap, vilket återigen är förenligt med kvinnliga ledare i Sverige. Den 
gemensamma drivkraften är att vara oberoende från andra människor och tjäna egna pengar, 
vilket indikerar respondenternas individualism. Däremot ville de tyska kvinnorna göra detta 
helt på egen hand, alltså vara självständiga, medan det för de thailändska kvinnorna handlade 
om att säkra upp inför framtiden och även ha familjen involverad i företaget. Svenska 
kvinnor startar företag med samma drivkrafter som de tyska respondenterna, att kunna arbeta 
självständigt, förverkliga sina idéer och ha inflytande över sin arbetssituation. Utifrån det 
teoretiska perspektivet finns det inslag av kollektivism även i drivkrafterna hos de thailändska 
respondenterna, medan de tyska respondenterna och den svenska tidigare forskningen helt 
och hållet uppvisar individualistiskt tänkande.  
 
Upplevelserna av attityderna från samhället var varierande, dock med störst växlingar i den 
thailändska studien. Det går att konstatera att för samtliga tre länder har den traditionella 
ledaren varit en man där samhällena har genomsyrats av maskulina värderingar med stor 
maktdistans. I dagsläget har den kvinnliga frigörelsen och jämställdheten mellan könen 
kommit längst i Sverige genom det feminina tankesättet. Enligt Hofstedes kulturella 
dimensioner uppvisar studierna i Tyskland och Thailand ett något motsägelsefullt resultat, där 
rådande normer i samhället inte överensstämmer med respondenternas beskrivningar av sitt 
ledarskap. Å ena sidan visar Tyskland på större karriärmöjligheter för kvinnor, medan 
Thailand visar en bredare arbetsmarknad för kvinnor. I relation till Sverige blir detta ännu 
mer komplext då Sverige har ett stort antal förvärvsarbetande kvinnor med 
karriärmöjligheter, men där arbetsmarknaden är kraftigt könssegrerad då kvinnorna återfinns 
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inom serviceyrken. Sverige har kommit längre med utvecklandet av offentlig barnomsorg, än 
vad Tyskland har gjort, vilket självfallet underlättar för kvinnor att göra karriär, å andra sidan 
upplever de thailändska respondenterna det som en bra lösning med att leva i storfamiljer och 
på så sätt kombinera familj och karriär. Det innebär att de alltid är beroende av övrig familj. 
Utvecklandet av offentlig barnomsorg är ytterligare ett exempel på de skilda livsstilarna, 
vilket även visar en skillnad mellan Tyskland och Sverige.  
 
I relation till Hofstedes studie (se tabell 1) visar denna studie på både skillnader och likheter i 
resultaten. Gällande barnomsorg och ansvaret i hemmet, tyder denna studie på att Thailand 
har mestadels maskulina värderingar, vilket även finns inslag av i Tyskland, medan Sverige 
är mestadels feminint. Hofstedes studie har liknande resultat för Sverige, medan Tyskland 
skulle ha störst maskulinitet och Thailand i mitten av de andra länderna, men med riktning åt 
femininitet. I kvinnornas ledarroller är det dock feminina kulturer för samtliga tre länder. 
Detsamma gäller för maktdistansen där deras ledarskap har liten maktdistans, men attityderna 
i samhället tyder på större maktdistans i Thailand, men även till viss del i Tyskland. Sverige 
uppvisar liten maktdistans rakt igenom, vilket överensstämmer med Hofstedes studie. I 
drivkrafterna uppvisar samtliga individualistiskt tänkande. Generellt både i ledarskapet och i 
attityderna och till viss del även i drivkrafter, uppvisar de thailändska respondenterna på 
kollektivism, vilket är förenligt med Hofstedes studie. Sverige och Tyskland är i attityderna 
individualistiska, såsom i Hofstedes studie, men i ledarskapet finns det inslag av både 
kollektivism och individualism, då det demokratiska ledarskapet sammanbinder dessa.  
 
Sammanfattningsvis är de karaktäristiska dragen i ledarskapet hos kvinnliga företagare inom 
serviceyrken i Tyskland att vara självständiga, ha flexibla arbetstider, vara delaktiga i den 
dagliga verksamheten, diskuterar mycket med medarbetarna där de har stor 
påverkansmöjlighet, arbetsmiljön av hög prioritet och de ser sig generellt inte som ledare. 
Skillnaderna i ledarskapet för kvinnliga företagare mellan Tyskland och Thailand är de olika 
livsstilarna där arbetet är deras liv och de lever i storfamiljer i Thailand och att det är 
självständighet kontra familjeföretag, där det sistnämnda gäller för Thailand. I själva 
ledarskapet finns det många likheter såsom att de är delaktiga i den dagliga verksamheten, 
diskuterar mycket med de anställda och att trivseln är mycket viktigt, vilket är mestadels 
demokratiskt ledarskap. Den tidigare forskningen om kvinnliga ledare i Sverige 
överensstämmer i stor utsträckning med den tyska livsstilen och hur de tyska respondenterna 
beskriver sin ledarroll. Centrala begrepp för ledarskapet hos de kvinnliga företagarna är 
självständighet och individualism för Tyskland och Sverige, familjeföretag och kollektivism 
för Thailand, vilket förenas i ett mestadels demokratiskt ledarskap för samtliga tre länder. För 
att kort besvara den andra delen av syftet, har studiens deltagande kvinnliga företagare i 
Tyskland och Thailand liknande ledarskap, men skilda livsstilar.   
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6. Diskussion 
I denna diskussion lyfter jag fram de delar av studierna som jag funnit mest intressanta eller 
häpnadsväckande och diskuterar detta vidare. Studiens generaliserbarhet diskuteras också, 
likväl som vilka lärdomar jag fått med mig från studierna, nyttan med studien och slutligen 
fortsatt forskning.  
 
6.1. Frågor att lyfta 
Det thailändska samhället skiljer sig strukturellt sett mer från det svenska samhället än vad 
det tyska samhället gör. Detta var självklart ingen nyhet för mig, men det innebar att den 
thailändska studien blev en större kulturell upplevelse än den tyska studien. Med det påstår 
jag inte att den tyska undersökningen var mindre intressant, men den var på ett annat sätt. Jag 
fann det mycket intressant att undersöka mina forskningsfrågor både i ett ännu inte så 
välutvecklat land samt ett välutvecklat industriland, vilket också är EU:s största 
medlemsland. Kontrasten gjorde det spännande, även i relation till kvinnors ledarskap i 
Sverige. Då Sverige också är ett EU-land, där det till viss del finns gemensamma mål och 
gemensam politik för samtliga medlemsländer, så skiljer sig samhällena ändå åt. Inom EU är 
det dessutom en öppen arbetsmarknad, vilket gör det intressant att studera ledarskap och 
kvinnors roll i detta. Det finns många likheter, men också en del mer eller mindre 
framträdande olikheter mellan Sverige och Tyskland. Tyskland har fortfarande generellt sätt 
en mer traditionell syn på karriär för kvinnor, vilket överensstämmer med att Sundström 
benämner det som en förlegad syn.273 Trots att det arbetas mycket med dessa frågor och 
utvecklingen går framåt. 
 
En sak som förvånade mig mycket i den tyska studien var att vid samtliga intervjuer 
framhävde respondenterna att de är självständiga. Flera ville inte namnge sig som ledare, utan 
självständiga. Egenföretagare var det bara någon enstaka som benämnde sig som. Det var 
likadant i den thailändska studien att respondenterna inte benämnde sig själva som ledare, där 
kallade de sig istället affärskvinnor samtidigt som de framhävde att det var ett familjeföretag.  
Vad betyder då detta? För vissa var det tydligt att de ogillade orden ledare och ledarskap, då 
det var hårt, strikt och styrande. Dessa egenskaper tyder på en traditionell auktoritär ledare 
med stor maktdistans och maskulint synsätt. Det var uppenbart att samtliga respondenter i de 
båda studierna definiera sig som feministiska och demokratiska ledare med liten maktdistans. 
Då de är ägare och därmed ansvariga för verksamheten måste de ibland fatta beslut på egen 
hand, och därmed blir det ett mixat ledarskap.274 Det förekom i båda studierna att vissa 
respondenter sade sig inte ha någon ledarstil. I dessa fall var det tydligt att de refererade till 
ett auktoritärt ledarskap med stränga regler och ordergivning i arbetet, vilket de samtidigt 
avsade sig i sitt ledarskap.275 Jag hävdar istället att en ledare alltid har en ledarstil. Vid vidare 
diskussioner berättade de exempelvis att de vill vara som en kompis till medarbetarna 
alternativt att medarbetarna har mycket eget ansvar i utförandet av arbetet, vilket båda 
utsagor tyder på demokratiskt ledarskap.276 I de tyska respondenternas berättelser och 
upplevelser förenas ledarrollen med företagarrollen då de talar om kreativitet och 
självständighet, samtidigt som trivsel och medbestämmande är frekventa inlägg, på samma 
sätt som Holmquist & Sundin talar om att dessa båda roller kan vara synonymer.277  
 
                                                 
273 Sundström (2003) 
274 Lindmark & Önnevik (2006) samt Hofstede & Hofstede (2005) 
275 Lennéer Axelsson & Thylefors (2005) 
276 Lindmark & Önnevik (2006) 
277 Holmquist & Sundin (2002) 
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Att det är mestadels individualistisk kultur i Tyskland, var inget som jag blev förundrad över, 
men det förvånade mig att det även fanns inslag av kollektivistisk kultur. Detta genom att 
kvinnor går samman och stöttar varandra för att lyckas och för att få fler kvinnor att bli 
ledare. Utsträckningen av detta fann jag överraskande, fast självklart på ett positivt sätt. Både 
inom företagen i personalgruppen, mellan företag och genom organiserade kvinnoförbund 
sker detta. Respondenterna framhävde att de anställda är medarbetare där de arbetar som ett 
team. Däremot har jag i denna studie inte samlat in någon information om kvinnliga nätverk i 
Sverige och kan därför inte uttala mig om det är på liknande sätt här. I Thailand var det 
mestadels en familjär känsla inom företagen, då både medarbetarna och respondenterna bor 
där de arbetar. Även de thailändska respondenterna framhävde teamwork, men där 
genomsyras hela kulturen av kollektivism och ”vi-tänkande”, till skillnad från Tyskland där 
det är mestadels individualism. Den tyska sammanhållningen mellan kvinnor tyder på ett det 
går åt ett mer feminint samhälle med mindre maktdistans där kvinnornas frigörelse leder till 
att män och kvinnor delar lika på allt, även om de har en lång väg kvar för att kunna kallas 
feminint samhälle, med hänseende till bland annat den ännu inte så utvecklade 
barnomsorgen.278  
 
I grund och botten tror jag att de flesta kulturer en gång i tiden främst var maskulina, på så vis 
att kvinnan ansvarar för barn och hem. Då jämställdhet på olika sätt och i varierande ordalag 
har stått på den politiska agendan genom historien ser jag det som en naturlig följd att 
samhällen ändras. Det har skett stora förändringar gällande kvinnors möjligheter till karriär i 
samtliga dessa tre länder, dock är det tre olika samhällen med olika kulturer och fokus ligger 
på olika saker. Alla samhällen utvecklas, men inte i samma takt eller exakt likadant, jag 
tycker mig ändå se vissa tendenser för samtliga tre länder att det går mot mer feminin kultur, 
med mindre maktdistans och där kvinnors ledarskap är ett typiskt för individualistiskt 
tänkande, om än deras organisationer är mer eller mindre kollektivistiska. Henshall Momsen 
hävdar att genusrelationer är en utvecklingsfråga som kan användas som riktlinje för att 
avgöra hur välutvecklat ett land är.279 Det finns många aspekter på genusrelationen och i 
relation till denna studie handlar det om vilka möjligheter kvinnor har att inta en ledarroll, där 
barnomsorg, möjlighet till utbildning för kvinnor, hur vanligt det är med kvinnliga ledare i de 
samhällena samt vilka attityder det finns.  Utifrån dessa kriterier är Sverige i så fall mest 
välutvecklat, därefter Tyskland och Thailand minst välutvecklat. I detta sammanhang låter 
det logiskt, men med andra kriterier, kan det bli en annan ordningsföljd på länderna, 
exempelvis att ta i beaktande var på arbetsmarknaden kvinnor återfinns. I vilket fall kan 
konstateras att genusrelationer och kvinnors förvärvsarbete har diskuterats genom historien, 
då Myrdal redan 1956 skrev om problematiken med kvinnors dubbelarbete med karriär och 
familj.280 När jag ser tillbaka på denna studie finner jag det intressant att de rådande 
normerna och värderingarna i kulturerna influerar individerna inom livets alla områden i så 
stor utsträckning. Även Sundström skrev, att genusrelationerna ligger nära den nationella 
välfärdspolitiken i landet och påverkar kvinnors karriärmöjligheter.281 Kulturen som sådana 
är definitivt en pedagogisk process, då den vanligtvis påverkar oss utan att vi ens reflekterar 
över det. Hofstede & Hofstede benämner detta som mental programmering.282 Jag påstår att 
den mentala programmeringen kan ses som en livslång pedagogisk process alternativt som 
flera mindre pedagogiska processer för varje enskilt område, vilka ändå är sammanbundna 
med varandra.  

 
278 Hofstede & Hofstede (2005) 
279 Heshall Momsen (2004) 
280 Myrdal (1956) 
281 Sundström (2003) 
282 Hofstede & Hofstede (2005) 
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6.2. Kvinnligt ledarskap? 
Utgångspunkten för studien var upplevelserna hos kvinnliga ledare, där ordet kvinnliga 
endast visade att studien berörde kvinnor. Detta utifrån Wahls m.fl. definition.283 Studiens 
resultat tyder trots detta på kvinnligt ledarskap med särtypiska kvinnliga ledaregenskaper. I 
de båda studierna sades teamwork, medbestämmande och trivsel vara viktiga ledord på 
företagen. Samtliga dessa tre ord indikerar svaga hierarkiska system, vilket Bischoff påstår är 
vanligt med kvinnliga ledare. Även i Muhonens avhandling skriver hon om dessa tre begrepp 
som särtypiska i organisationer med kvinnlig styrning. I båda studierna påstår respondenterna 
att manligt och kvinnligt ledarskap skiljer sig åt, då vi är biologiskt olika och därför tänker på 
olika sätt. Män är mer rationalistiska, medan kvinnor är mer känslomässiga. Det framkommer 
både positiva och negativa saker med dessa olika ledarstilar, om än mestadels positivt med 
kvinnligt ledarskap. Kvinnor är bättre på att hantera relationer, att ta hand om medarbetarna, 
att kommunicera och att se både helheter och detaljer. Frågan är då om detta gäller generellt 
för kvinnligt ledarskap? Finns det ett speciellt kvinnligt ledarskap där ledarna är mer 
omhändertagande och kommunikativa eller det enbart med socialisationen att göra, att det 
helt enkelt är så djupt rotat mönster i samhället att kvinnor ska vara på det sättet? Eller är det 
bara kvinnornas upplevelser att de är bättre på detta än vad män är? Skulle någon beskriva sin 
ledarroll i negativa ordalag? Eller har företagens storlek någon inverkan på detta, då samtliga 
är småföretag med ett mindre antal medarbetare att leda? Bischoffs tyska studie284  visade i 
och för sig att kvinnliga ledare återfinns i mindre organisationer, så är även detta faktum 
typiskt för kvinnligt ledarskap? Ett litet företag medför större tillgänglighet av ledaren i den 
dagliga verksamheten samt bidrar till en närmre relation till medarbetarna. Vad är egentligen 
kvinnligt ledarskap och vad är småföretagande? Eller är dessa begrepp synonymer med 
varandra? Hur skulle en man beskrivit sitt ledarskap? I både den thailändska och den tyska 
studien framkom det liknande egenskaper för kvinnors ledarskap och upplevelser av sin 
ledarroll, i stor utsträckning överensstämmer detta även med den svenska och tyska tidigare 
forskningen vad gäller karakteristiska drag i kvinnors ledarskap. Eller är det som Wahl m.fl. 
285 och Holmquist & Sundin286 hävdar, att orden ledare och företagare är starkt förknippat 
med manliga begrepp? Vad innebär det egentligen att kvinnorna i första hand inte framhävde 
sig som ledare? Är detta typiskt kvinnligt agerande? 
 
Trots alla ovanstående ifrågasättanden är jag övertygad om att det finns ett typiskt kvinnligt 
ledarskap där omhändertagande av medarbetarna och trivsel står högt i rang, likväl som det 
genomsyras av många diskussioner. Med andra ord att har jag under studiens gång tagit till 
mig synsättet med kvinnligt ledarskap, i motsatsen till min ingång vilken var åt det mer 
androgyna ledarskapet enligt Wahls m.fl. definition.287  Däremot så anser jag att mycket av 
detta beror på samhällets rådande normer där vi redan som små har tagit till oss av dessa 
värderingar. Detta kan ses som en pedagogisk process där vi utan att reflektera över det har 
formats in i samhället och intagit vissa roller.288 Pedagogikens grundbegrepp, uppfostran, 
undervisning och utbildning, finns överallt i samhället, inom familjerna, i skolan, i arbetslivet 
och i rollerna som förälder eller ledare.289 Att flera av respondenterna refererade till 
föräldrarollen i sitt ledarskap finner jag intressant då båda dessa är pedagogiska 
påverkansprocesser.  På grund av vår historia och samhällens rådande värderingar, har 

 
283 Wahl m.fl. (1999) 
284 Bischoff (2005) 
285 Wahl m.fl. (1999) 
286 Holmquist & Sundin (2002) 
287 Wahl m.fl. (2001) 
288 Selander (red) (1992)  
289 Svensson (2004) 
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kvinnor kanske bättre förutsättningar att utföra ett demokratiskt ledarskap då de 
omhändertagande egenskaperna är ”inbyggda” eller ”insocialiserade”. Berglund290 påstår att 
allt vi tar oss till genomsyras av vilket kön vi har, vilket jag i stor utsträckning är beredd att 
hålla med om, dock tror jag att detta sker omedvetet. Jag hävdar dessutom att det är lättare att 
upprätthålla en god relation till medarbetarna desto färre medarbetare det är, även om jag 
samtidigt påstår att en ledarroll är alltid en ledarroll där det innefattar strukturella och 
finansiella uppgifter och ett betydligt större ansvar, oavsett antalet medarbetare.  
 
Med detta resonemang påstår jag inte att alla kvinnor är bra ledare. Det beror självklart även 
på individens personliga egenskaper, likväl som vilka erfarenheter man bär med sig. Den 
rådande kulturen man lever i tror jag dessutom spelar en avgörande roll både för vilka 
egenskaper individen besitter och vad man har med sig för normer och värderingar i bagaget. 
Detta i enlighet med som Hofstede & Hofstede beskriver att ledarskapet kan beskriva den 
rådande kulturen.291 Jag hävdar alltså inte att alla kvinnor automatiskt är demokratiska ledare, 
däremot hävdar jag att de kvinnor som är ledare möjligtvis har lättare att ta till sig det 
demokratiska ledarskapet, då det ligger nära till hand med de könsstereotypa egenskaperna 
som kvinnor ofta tillskrivs. Ytterligare en sak att ta i beaktande är att samtliga utsagor 
grundas på vad respondenterna berättade och deras upplevelser och där med går det inte att 
säga svart på vitt att det är på detta sätt. Å andra sidan upplevdes en mättnad i antalet 
intervjuer, då jag kunde urskilja mönster där respondenterna uttalade sig på ungefär samma 
sätt.   
 
6.3. Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet är ytterligare ett begrepp som Kvale tar upp. Det handlar om resultatet är 
generaliserbart, om det som framkom i denna studie kan appliceras på andra situationer.292 
Då denna studie endast berörde kvinnliga ledare inom serviceyrken, kan det skilja sig åt hur 
ledare inom andra områden upplever det att vara kvinna och ledare, exempelvis högt uppsatta 
statligt anställda kvinnor. Jag anser trots detta att det går att generalisera vissa delar av 
resultatet, då det oavsett yrke finns vissa genomgående företeelser för kvinnor i 
ledarskapspositioner, vilket även får stöd av den presenterade tidigare forskningen. Ett tydligt 
faktum är att det inte är några diskussioner om barnomsorg i Thailand och det tyska samhället 
heller inte har så välutvecklad barnomsorg, vilket vid kombination av familj och karriär kan 
innebära ett ”pusslande” för att få ihop tillvaron.  
 
Det var först i den tyska studien som uppmärksamhet riktades mot hur kvinnorna löser det 
med både barn och karriär. Det fokuserades inte på barnomsorgen på det sättet i studien 
Strong women with a soft heart293  I den tyska studien blev det ofrånkomligt att bortse från 
detta, då kvinnors karriärmöjligheter i flera fall var nära relaterat till tillgången av 
barnomsorg. De thailändska kvinnorna uppgav att de vänder sig till sina familjer för att ta 
hand om barnen när de själva arbetar. En kvinna berättade att hon inte har tid med barn för att 
hon vill göra karriär och då inte har någon mjölighet att uppfostra ett barn eftersom det inte 
finns någon barnomsorg. Detta är ett exempel på att jag i denna studie har synliggjort och 
speglat andra saker än i den föregående studien, även att det baseras på samma empiriska 
material. Genom den tidigare forskningen och respondenternas berättelser framgick det att 
män i ledarroller har vissa fördelar gentemot kvinnor i samma position, då det fortfarande är 

 
290 Berglund (2007) 
291 Hofstede & Hofstede (2005) 
292 Kvale (1997) 
293 Bergquist (2008) 



55 

 

                                                

kvinnorna som har huvudansvaret för barn och hushåll, både i Tyskland, Thailand och 
Sverige. Även om likhet förekommer, är det gradskillnad mellan de olika kulturerna.  
 
Det finns alltid problem med denna typ av komparativa studier. Att studera skillnader och 
likheter i länder med helt skilda kulturer kan ge en snedvriden bild, då det endast är ett litet 
område av samhället och dess rådande kultur som studeras. Kulturen är dessutom självklar 
för respondenterna, vilket Schütz hävdar, men är ny för mig i rollen som forskare.294 Därför 
är det lätt att missförstånd uppstår då respondenterna berättar om sina upplevelser för mig. 
Detta faktum innebär en osäkerhet i resultatet med generaliserbarhet och att trovärdigheten 
kan ifrågasättas. Även att jag upplevde en mättnad vid intervjuandet då jag kunde urskilja 
mönster i utsagorna, finns det en risk att jag har missuppfattat situationen eftersom jag inte är 
född och uppvuxen i dessa kulturer. Risken för missförstånd är extra stor då materialet till 
studierna har samlats in på engelska respektive tyska, där inget av dessa språk är mitt 
modersmål. Översättningar innebär viss osäkerhet och trovärdigheten och generaliserbarheten 
kan ifrågasättas. Risken att jag skulle ha missuppfattat de stora dragen av resultatet, anser jag 
vara liten. Det är svårt att fastställa vad i respondenternas upplevelser som beror på deras roll 
som ledare, företagare, kvinna och/eller förälder.  
 
Resultat som definitivt går att generalisera anser jag vara den uppenbara skillnaden i livsstilar 
mellan Sverige, Tyskland och Thailand, där det i Sverige och Tyskland är striktare 
uppdelning mellan arbetstid och fritid i jämförelse med Thailand. När det handlar om kvinnor 
som äger och driver småföretag vill jag påstå att det går att generalisera och applicera 
resultatet från denna studie gällande kvinnornas syn på sig själva med 
självständighet/individualism i Tyskland respektive familjeföretag/kollektivism i Thailand. 
Jag vågar till och med yttra att det går att generalisera att kvinnliga småföretagare i Tyskland 
och Thailand har liknande ledarskap men skilda livsstilar.  
 
6.4. Lärdomar 
Dessa båda studier har tillfört mig personligen mycket, på flera olika plan. Att möta 
människor i andra kulturer och få ta del av deras liv, upplevelser och erfarenheter är mycket 
givande. Jag är säker på att det bidrar till en större öppenhet inför andra människor. Att åka 
ensam till ett annat land, leva i ett annat land, ta kontakt med människor, boka intervjuer, 
genomföra intervjuer och helt enkelt anpassa sig till den kulturen, är väldigt lärorikt. Dessa 
två studier har medfört att jag vågar ta för mig mer. Det har gett mig en enorm livserfarenhet. 
Sist, men inte minst är det min språkutveckling. I den thailändska studien var det engelska 
som gällde och i den tyska studien var det tyska språket. Språk är mycket nyttigt att kunna 
och en nödvändighet om man vill konversera med människor och utbyta erfarenheter.  
 
De båda studierna har självklart också tillfört mig nya lärdomar om ämnet kvinnors 
ledarskap, om de båda kulturerna som sådana och hur det kan vara att leva i de båda 
samhällena. Metodologiskt och studiemässigt har jag också utvecklats och fått en djupare 
metodologisk kunskap. Vad tar jag då med mig från det kvinnliga ledarskapet i Thailand 
respektive Tyskland? Vikten av att ta hand om varandra, hjälpas åt, dela med sig, bjuda på ett 
leende, följa sina drömmar och att ta sig tid till att prata med varandra, det är de viktigaste 
delarna från den thailändska studien. Den tyska studien motsäger inte detta, utan de flesta av 
dessa delar överensstämmer även här. Det som är värt att poängtera från den tyska studien är 
att kvinnor bör gå samman för att bli starkare och för att kunna sätta sig emot eventuella 
nedvärderande attityder gentemot kvinnor på högre poster.  

 
294 Schütz (2002) 
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6.5. Nyttan med studien 
Denna studie har bidragit till ökad förståelse hos mig för kvinnors ledarskap i Tyskland och 
Thailand och jag tror att den kan bidra till detta även för läsarna. Jag anser det viktigt att 
använda teoretiska verktyg för att studera olika fenomen då det hjälper till att belysa saker 
man annars inte skulle lagt märke till samt att vidga förståelseramen. Inom området 
arbetslivspedagogik finner jag det betydelsefullt med internationella studier, dels för att 
bredda sina vyer för att få andra perspektiv, dels för att jag tror att man kan lära av varandra, 
men främst för att vi idag lever i en globaliserad värld med gränssöverskridande företag 
mellan länder. Samtidigt finner jag det självfallet väsentligt att bedriva nationell forskning för 
att kartlägga och förstå arbetslivet i Sverige. Det behövs en balans mellan den nationella och 
internationella forskningen och jag hoppas att denna studie kan bidra med ett något vidare 
perspektiv då den berör två skilda länder samtidigt som villkoren för Sverige diskuteras. 
Samma sak gäller för ämnesvalet kvinnors ledarskap, att det kan vara utvecklande att studera 
detta med ett internationellt perspektiv för att få större förståelse och lära av varandra. Jag 
anser att denna studie kan bidra till ökad förståelse både inom och utanför den akademiska 
världen, exempelvis kan organisationer som arbetar med kvinnors ledarskap finna denna 
studie intressant.  
 
6.6. Fortsatt forskning 
Då denna studie endast behandlade kvinnors ledarskap för kvinnliga småföretagare inom 
serviceyrken, skulle jag finna det intressant att studera kvinnors ledarskap inom statlig 
förvaltning. Det visade sig vara förhållandevis vanligt med kvinniga ledare inom det valda 
området för denna studie, och därför skulle det vara spännande att undersöka kvinnors 
ledarskap och upplevelser av detsamma där det är mindre vanligt med kvinnliga ledare.  
 
Det tilltalar mig att fortsätta inom ämnet kvinnors ledarskap i andra kulturer eller länder, då 
det ger mig som forskare många nya intryck, erfarenheter och förståelse för andra människor. 
Då resultatet i mina båda studier visar likheter i kvinnornas ledarstilar över kulturgränserna, 
exempelvis att de diskuterar mycket med medarbetarna, det är viktigt att alla trivs och så 
vidare, så skulle det vara intressant att fördjupa sig i det kvinnliga ledarskapet som sådant. 
Inte bara hur kvinnorna upplever det att vara ledare, utan gå djupare i det särtypiska kvinnliga 
ledarskapet. Det skulle vara möjligt att intervjua medarbetarna om ledarens ledarstil. Det blir 
då ur ett annat perspektiv, kvinnligt ledarskap ur medarbetarperspektiv. Det teoretiska 
perspektivet kunde också förflyttas till området kvinnligt ledarskap, istället för som nu, ett 
kulturellt perspektiv.  
 
En annan idé jag fick var att studera den förda jämställdhets- och familjepolitikens inverkan 
på kvinnors karriärmöjligheter som en pedagogisk process. Det är kanske möjligt att finna en 
förklaring till varför villkoren ser ut som de gör med dess tillhörande attityder i samhället till 
kvinnligt ledarskap. Lagar, regler och länders förda politik har stor inverkan på medborgarna 
och detta går att studera med perspektivet hur den förda politiken påverkar människors 
handlande och inställning till kvinnor i karriären. Fokus skulle ligga på den pedagogiska 
processen som politikens inverkan har på medborgarnas attityder till kvinnors karriär. 
 
Jag fann det fascinerande att kvinnor går samman i det tyska samhället för att bli starka och 
på så sätt nå en högre position i arbetslivet. Därför skulle det vara intressant att studera detta 
djupare och inrikta mig på kvinnliga nätverk i Sverige som arbetar för att få fler kvinnliga 
ledare, då detta inte berördes i denna studie.  
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7.5.1. Den tyska studien 
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Testintervju, 2008-03-31, i hennes hem. 
 
7.5.2. Den thailändska studien 
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Respondent B, 2007-11-13 och 2007-11-21, på hennes spa. 
Respondent C,2007-11-13 och 2007-11-21, i hennes butik. 
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Testintervju, 2007-10-14, i hennes hem. 



Bilaga A – Intervjuguide för den tyska studien 
 
Denna bilaga innehåller samma frågor som bilaga B, med skillnaden att den här är på 
svenska för att underlätta för läsaren.  
 
Syftet med studien är att tolka och förstå karaktäristiska drag i ledarskapet hos kvinnliga 
företagare inom serviceyrken  i Tyskland samt att tolka och förstå likheter och skillnader i 
ledarskapet hos kvinnliga företagare inom serviceyrken mellan Tyskland och Thailand och 
även diskutera villkoren för kvinnliga företagares ledarskap i Sverige.  
 
Bakgrund 
 - Namn 
 - Ålder 
 - Bor 
 - Titel/yrke 
 - Civiltillstånd 
 - Barn 
 - Antal medarbetare 
 - Antal kvinnliga medarbetare 
 - Utbildning 
 - Tidigare arbeten 
 
Vilka är drivkrafterna för kvinnliga ledare att arbeta med ledarskap? 
TEMA – Drivkrafter 
 - Vad tycker du om ditt arbete? 
 - Vad är ditt huvudsyfte med att arbeta? 
 - Varför arbetar du med detta? 
 - Hur viktigt är det för dig att ha en egen arbetskarriär? 
 - Vad är ditt drömjobb? 
 - Vilka möjligheter har du att få ditt drömjobb? 
 - När du var barn, vad ville du arbeta med som vuxen? 
 - Hur tror du att din barndom har påverkat ditt yrkesval? 

- Är det möjligt för dig att kombinera karriär och familj/ Hur är det möjligt för 
dig att kombinera familj och karriär? 
- Hur motiverar du dig för ditt arbete? 
- Vad är din drivkraft för detta arbete? 

 
Hur ser kvinnorna på sin roll som ledare? 
TEMA – ledarrollen 
 - Sedan när arbetar du i det här företaget? 
 - Kan du berätta om din arbetsuppgift? 
 - Kan du berätta om företaget/organisationen i allmännhet? 
 - Hur är hierarkin? 
 - Hur är relationen mellan dig och dina medarbetare? 
 - Har de anställda någon möjlighet att deltaga i beslut? 

- Kan du ge exempel på situationer där medarbetarna kan påverka och delta i 
beslut? 
- Kan du ge exempel på situationer där du ensam beslutar? 
- Hur motiverar du medarbetarna till att arbeta? 



- Hur löser du konflikter? 
- Vad betyder ledarskap för dig? 
- Hur upplever du ditt ledarskap? 
- Vilka personer har varit förebilder eller viktiga för dig på din väg till 
ledningsposition? 
- Vilka möjligheter ser du med att vara kvinna och ledare? 
- Vilka svårigheter ser du med att vara kvinna och ledare? 
- Hur många timmar arbetar du varje vecka? 
 

Vilka attityder möter de som är kvinnor och ledare från samhället?  
TEMA – attityder 

- Vad tror du att andra människor tänker om din roll? (medarbetare, familj, 
kunder) 
- Hur reagerar andra människor på att du är kvinna och i en ledarposition? 
- Tror du att det är en skillnad om det är en man elelr kvinna som står i spetsen i 
ett företag? 
- Hur vanligt upplever du att det är med kvinnliga ledare i det tyska samhället? 
- Inom vilka områden upplever du att att de flesta tyska kvinnor arbetar? 
- Vilka egenskaper tror du är typiska för tyska kvinnor i ledarskapspositioner? 

 
- Vilka är de karaktäristiska dragen/ vad är typiskt för kvinnliga ledare i 
ledarskapspositioner i Tyskland? 
 

 
 



Bilaga B –Fragen zum Interview 
 
Denna intervjuguide är det original som användes vid intervjuerna i den tyska studien, 
därav är den på tyska. 
 
Der Ziel dieser Studie ist, gemeinsame Charakterzüge von Frauen in Führungspositionen in 
Deutschland zu finden, sowie Ähnlichkeiten und Unterschiede von Frauen in 
Führungspositionen zwischen Deutschland und Thailand festzustellen.  
 
Hintergrund 
 -    Name 
 -   Wie alt sind sie? 
 -  Wo wohnen sie? 
                     -     Titel/Beruf 
 -   Verheiratet 
 -   Kinder, wie viel 
 -    Anzahl Mitarbeiter 
 -    Wie viele davon weiblich? 
 -    Welche Art von Ausbildung haben Sie? 

- Können Sie mir sagen, ob und wenn ja wo Sie früher gearbeitet haben? 
 
Welche sind die Beweggründe für Frauen, Führungspositionen zu übernehmen? 
THEMA - Beweggründe 

- Wie gefällt Ihnen Ihre Arbeit? 
- Was sind Ihre Hauptgründe, warum Sie arbeiten?  
- Warum arbeiten Sie auf diesem Gebiet? 
- Wie wichtig ist es für Sie, eine eigene Arbeitskarriere zu haben? 
- Hast sie eine Traumarbeit/Traumjob?  
- Wie wahrscheinlich ist es für Sie, diese Traumarbeit zu erreichen? 
- Was war Ihr Berufsziel für später, als Sie noch ein Kind waren? 
- Was glauben Sie, inwiefern Ihre Kindheit Ihre Berufswahl beeinfusst hat? 
- Falls Sie eine Familie haben oder planen, ist es möglich, Karriere und Familie zu 

kombinieren? 
- Wie arrangieren sie sich mit ihrem Partner? 
- Wie motivieren Sie sich für Ihre Arbeit? 
- Was sind Ihre Beweggründe für diese Arbeit? 
 

Wie sehsen Frauen ihre Rolle als Führungsperson? 
THEMA –die Führerrolle 

-     Seit wann arbeiten Sie in diesem Betrieb? 
- Können Sie mir etwas über Ihre Aufgaben erzählen? 
- Und können Sie mir etwas über den Betrieb/die Organisation im allgemeinen 

erzählen? 
- Wie ist die Hierarchie? Wie ist der Betrieb aufgebaut? 
- Wie sind die Beziehungen zwischen Ihnen und Ihren Mitarbeiter? 
-     Haben die Mitarbeiter eine möglichkeiten Entscheidungen teilnehmen?  
-    Können Sie mir Beispiele nennen für Situationen oder Themen, die Ihre 
Mitarbeiter mitbestimmen oder beeinflussen können 
- Können Sie mir Beispiele nennen für Situationen, in denen Sie selbst entscheiden?  



- Wie motivieren Sie Ihre Mitarbeiter zur Arbeit? 
- Wie lösen Sie Konflikte? 
- Was bedeutet Führung für Sie? 
- Was sind ihre erlebnis auf ihre Führung? 
-   Welche Personen sind Vorbilder für Sie und/oder waren wichtig für Sie auf dem 
Weg zur Führungsposition? 
-   Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Rolle als Frau und als Führungsperson zu 
verbinden? 
-   Welche Schwierigkeiten sehen Sie dabei, die beiden Rollen als Frau und als 
Führungsperson zu verbinden?  
- Wie viele Stunden jeden Woche Arbeitet sie? 

 
Welchen Meinungen begegnen Sie in der Gesellschaft? 
TEMA - Gesellschaftsmeinung 

-    Was, glauben Sie, denken andere Leute über Ihre Rolle? (Angestellte, Familie, 
Kunden) 
-    Wie reagieren andere Leute auf die Tatsache, dass Sie eine Frau und eine 
Führungsperson sind? 
-   Glauben Sie, dass es einen Unterschied macht, ob eine Frau oder ein Mann an der 
Spitze eines Unternehmens/einer Organisation steht? 
-    Wie gewöhnlich ist es in der deutschen Gesellschaft, dass Frauen in 
Spitzenpositionen sind? 
-   In welchenBereichen arbeiten Frauen in Deutschland am meisten? 
-   Welche Eigenschaften glauben Sie sind typisch für deutsche Frauen in 
Führungspositionen? 
 
 
-   Was sind gemeinsame Charakterzüge/was ist typisch für Frauen in 
Führungspositionen in Deutschland? 



Bilaga C - Intervjuguide för den thailändska studien 
 
Denna intervjuguide användes vid intervjuerna i den thailändska studien och därmed innehåller 
den även frågor som inte är av intresse i den nuvarande studien. Den är skriven på enbart 
engelska eftersom intervjuerna genomfördes på detta språk. 
 
The purpose is to get a picture of women leadership in the working life in Thailand. 
 
Are there any characteristics for women leadership in Thailand? 
 
How does the condition about this women’s background, education, family 
situation, religion and culture look? 

Background 
 -     Can you tell me about your childhood? 
 -     How old are you? 
 -    Where have you grown up? (in town or at the countryside) 
 -    How did you live? (in a house, flat or something else) 
 -    How many sisters and brothers do you have? 
 -    Do you come from an extended family or nuclear family? 
 -    Who raised you? (mother, father, both or someone else) 
 -    Which role did you have in your family when you were a child? 
 -    Did you and your sisters and brothers, being raised in the same way? 
 -    What are/have you parents working/worked with? 
 -    How were your relationship to your parents during your childhood? 
 -    How were your relationship to your siblings during your childhood? 
 -    Can you give examples of what games you played when you were a child? 
    -    Did boys and girls play with the same games? 
 -    What religion do you belong to? 
 -    Which place did the religion take during your childhood? 

-    Tell me more about your background. Things you think are important for me to 
know. 
-    Give me some examples from your background. Something which has meant 
much to you. 

 
Education 
-    What do you have for an education? 
- For how many years did you went to school? 
- Where did you go to school? 
- Did your parents influence your choice of education? 
- Who paid for the education? 
- Have everyone possibilities to study? (men and women, different background) 
- Do everyone study? 
- Study men and women together? 
- How were your relation to your teachers? 
-    Can you tell me how the lessons in school was? 
-    When you went to school, did the teachers treat every students in the same way? 
-     How did the teachers treat good students? 
-     How did the teachers treat slow students? 



-    Tell me more about your education. Things you think are important for me to        
know. 
-    Give me some examples from your education. Something which has meant much 
to you. 
 
Earlier work 
- Where did you worked before you started to work here? 
- How did you get this work? (through contacts or by searching) 
- What were your work tasks? 
- Which role did you have at this work? 
- How was the relations to the boss? 
- How was the hierarchy at this work? 
- Had you any possibilities to participate in the decisions?  
- How did conflicts solve at this company/organization? 
-     Tell me more about your earlier work. Things you think is important for me to 
know.  
-    Give me some examples on things from your earlier work which has meant much 
for you  
 
Family situation 
-     Tell me about your family situation. 
- How do you live now? 
- How are your relation to your parents today? 
- How are your relation to your siblings today? 
- Do you have any children? 
- What is your civil status? 
- Which role do you have in your family today? 
- How do you solve conflicts in your family? 
- Is it important for you to build a family? 
- Is it possible to combine career and family? 
- Are there any kindergarten in the society? 
- Do yourself have children in school/preschool? 
-  

What are the forces by the women to work with leadership? 
- How important is it for you to have a work career? 
- Do you have any dream work?  
- How possible is it for you to get your dream work? 
- When you were a child, what did you want to work with when you got an adult? 
-    Why do you want to work with this? 
-    Tell me about your parents view of your choice. 
-    What do you think about your work?  
- What is the head purpose for you to work? 
- How do you think your childhood have influence your choice of work? 

 
How do they think about their leadership and which attitudes do they meet from the 
society that they are women and leaders? 

-     For how long have you worked in this organization/at this company? 
- Tell me about your work task? 
- Have you had the same work task during the whole time at this company? 
- How many employees have your organization/company? 



- How many are men and how many are women? 
- How is the hierarchy? 
- Have the workers any possibility to participate in decisions? 
- How do you solve conflicts? 
- Do the organization work anything with equal opportunity? 
-    How do you think about your leadership? (problems on different levels e.g. 
attitudes, sexes, education, traditions etc.)  
-    Can you give examples on things in the business there you make the              
decisions by yourself 
-    Can you give examples on things in the business there the employees can 
participate 
-    How do you think other people see at your leadership? (employees, the family, 
customers) 
-    Which reactions have you got from other people, that you are a woman and a 
leader? 
-    Which people have been important for you on your way to have your own 
business? 
-   Which possibilities do you see with to be a woman and a leader? 
-   Which problems do you see with to be a woman and a leader?  
-   Which difference is it in the attitudes if the leader is a man or a woman? 
-    How usual is it with woman leaders in the Thai society? 
-   What do Thai women usually work with? 
-   Are there any characteristics for women leadership in Thailand? 
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