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Förord 
Vi skulle allra först vilja tacka vår handledare Britt-Marie Ringfjord för att hon trott på och 

stöttat oss under den här resan med vår uppsats. Vi vill även rikta ett stort tack till våra 

respondenter för att de tagit sig tid, Gull-Britt Jonasson Finja Betong AB, Helén Eriksson – 

Elf, vice stadsdirektör Göteborgs stad, Hélène Biström vice VD Vattenfall och Iréne Stewart  

Claesson, Lots Design. Tack! Utan er hade detta inte varit möjligt! 

 
Vi tycker att denna c – uppsats har varit extremt rolig att skriva, ämnet är väldigt intressant 

och även aktuellt att ta upp. Det känns som att vi skulle kunna ställa oss och föreläsa om 

ämnet utan att känna en gnutta nervositet eftersom vi nu är så pass pålästa. Resan med den här 

uppsatsen har gjort oss en erfarenhet rikare och vi lämnar ifrån oss den med ännu mer 

kunskap i bagaget än vad vi hade för nio veckor sedan. 

 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete under den här tiden. 
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1. INTRODUKTION 

 
Vad kännetecknar en kvinnlig ledare? Är det att hon är sträng, snäll, hård, mjuk, dominant, 

lugn, virrig eller sur? Det finns alla möjliga sorters, men spelar det någon roll om du är en 

kvinnlig eller manlig ledare? Ska vi fortsätta att tänka kvinnligt och manligt, borde vi inte 

växa ifrån det snart och börja tänka individer istället? Riktigt så långt har vi inte kommit i 

jämställdheten och därför följer vi efter strömmen.  

 

Har kvinnliga ledare i olika länder några likheter och vad skiljer de åt? Det är det som vår 

fallstudie handlar om, vi vill undersöka vad som skiljer sig mellan svenska och amerikanska 

kvinnliga ledare samt vilka likheter man kan hitta bland dem. Vi har valt att lägga fokus på 

det svenska ledarskapet. Vår studie går inte ut på att ta fram de bästa kvinnliga ledarna utan vi 

vill se ifall det är någon skillnad emellan dem. Bland kvinnliga ledare finns en teori som 

kallas för glastaket, med detta menas att det finns ett osynligt glas som gör att kvinnorna inte 

avancerar på sina arbetsplatser i lika stor utsträckning som männen. Stoppas amerikanska 

kvinnor på samma sätt av glastaket som svenska kvinnor? Hur har de ledande kvinnorna tagit 

sig dit de är idag? Använder de sig av olika kommunikationsmetoder? Vad anser de svenska 

kvinnliga ledarna om de amerikanska kvinnliga ledarna? Det är sådana frågor som vi kommer 

att försöka reda ut under vår resa med denna fallstudie. 

 

1.1. Problembakgrund och problemformulering 

 

Sverige kallas ofta för ett av världens mest moderna och jämställda land.  Där många länder 

ligger efter är vi före. Vi är ledande inom en mängd olika områden och den svenska 

ledarskapsstilen och den svenska modellen är välkänd över hela världen. Svenska kvinnor 

yrkesarbetar nästan lika mycket som svenska män och knappt någonstans i resten av världen 

är vi så jämställda även i hemmet där männen i stor utsträckning hjälper till lika mycket med 

barn och hushåll som kvinnan. Karriärmöjligheterna är därmed lika stora för båda könen. Men 

på en punkt ligger Sverige efter många andra länder, nämligen i det kvinnliga ledarskapet. 

 

Av tjugo företag är det bara ett som har jämställd könsfördelning i styrelsen det vill säga 

minst 40 % för det könet som är minst representerat. I- fler än hälften av alla företag i Sverige 
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finns inte en enda kvinna i styrelsen. Statistik visar att det i Sverige finns fler 

styrelsemedlemmar som heter Lars än som är kvinnor. 1 

 

Redan i slutet av 1970-talet var en tredjedel av alla nyutexaminerade civilingenjörer i Sverige 

kvinnor. Detta är en siffra som bara har ökat med åren. Sverige är ett av de mest pålästa och 

utvecklade länder i världen.2  

 

På den så kallade ”slutmarknaden” har en rad svenska ledande företag kvinnomajoritet utav 

vilken målgrupp som köper den aktuella varan. Vi har IKEA som marknadsför och säljer 

produkter till hemmet, Volvo med sin barnsäkra familjebil, Hennes & Mauritz som 

övervägande riktar sig till kvinnor och barn och det världsledande företaget på 

hushållsmaskiner, Electrolux. Vi har även Ericsson, som dock säljer sina mobilsystem till 

största delen till manliga ingenjörer, men även där är slutkunden i större utsträckning en 

kvinna än en man.  Trots att vi har så många stora ledande företag ligger vi i Sverige 

fortfarande efter den internationella utvecklingen där kvinnor blir ledare i större utsträckning.3  

 

Stora företag säger att de förespråkar mångfald och om valet ligger mellan en kvinna och en 

man med samma kompetens faller lika gärna valet på kvinnan som på mannen. Ändå ser inte 

verkligheten ut så som vi gärna vill tro. När männen avancerar inom företaget står de svenska 

kvinnorna kvar.  

 

År 2003 gjorde tidningen Fortunes en lista över de femhundra största företagen i USA. Listan 

visade att en av tio chefer i dessa företag är kvinnor.4 Hur kommer det sig att ett land som 

USA som på många sätt har samma värdegrunder som Sverige ligger så mycket längre fram i 

jämställdheten gällande kvinnliga chefer? När svenska kvinnor slår huvudet i det osynliga 

”glastaket” fortsätter amerikanska kvinnor att klättra uppåt på karriärstegen.  

Vad är det som hindrar de svenska kvinnorna att fortsätta klättra och vad är det som gör att 

amerikanska kvinnor tar sig längre upp? Förutsättningarna för våra länder är precis de samma 

men någonstans på vägen uppåt skiljer sig de amerikanska kvinnorna från de svenska. 

 
 

                                                
1 http://www.martinandreasson.nu/news.asp?ID=18 020901 
2 Fagerfjäll, SNS Förlag 2003, s 25 
3 Fagerfjäll, SNS Förlag 2003, s13 
4 Fagerfjäll, SNS Förlag 2003, s 25 
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1.2. Syfte 

 

Syftet med vår fallstudie är att jämföra svenska och amerikanska kvinnliga ledare. Detta för 

att se vilka likheter och skillnader det finns i deras ledarskap. Vi vill även se varför det är 

lättare för amerikanska kvinnor att ta sig till ledarpositioner. 

1.3. Frågeställningar 

 
Vad är det som hindrar svenska kvinnor att ta sig till toppen i samma utsträckning som 

amerikanska kvinnor?  

Kan man hitta några kulturella förklaringar till skillnaderna och likheterna och i så fall vilka? 

 
1.3.1. Avgränsningar 
 
Ledarskap är i sig ett brett ämne, så därför har vi valt att forska om kvinnligt ledarskap med 

fokus på det svenska ledarskapet. Vi har tagit med manligt ledarskap och vad som skiljer män 

och kvinnor åt på ledarpositioner, detta har vi gjort för att vi själva och läsaren ska får en 

större överblick.  

1.4 Förstudie 

 
Vi valde att börja läsa andras forskning inom samma område för att hitta en infallsvinkel som 

ingen skrivit så mycket om och som man kanske kunde utveckla. Vi undersökte även andras 

forskning för att få idéer och råd om vilken infallsvinkel vi ville att vår forskning skulle ha. Vi 

har även läst böcker som belyser våra ämnen, dels böcker på Internet och artiklar om 

ledarskap generellt, vad som kännetecknar svenskt ledarskap, kvinnligt ledarskap i Sverige, 

vad som är speciellt för just amerikanskt ledarskap och hur kvinnligt ledarskap ser ut där. Allt 

detta för att öka vår kunskap inom ämnena. Vi har även letat efter forskning som har samma 

infallsvinkel som vi men har tyvärr inte hittat någon.  

1.5. Tidigare forskning  

 
Vi sökte på uppsatser.se för att se vad det fanns för forskningar gjorda inom vårt område, det 

fanns väldigt mycket om kvinnligt ledarskap, men vi hittade inga forskningar om vårt ämne. 

Vi sökte på ledarskap, kvinnligt ledarskap, amerikanskt ledarskap, svenskt ledarskap, 

amerikanska kvinnliga ledare och svenska kvinnliga ledare. Vi sökte även på dessa ord, 

leadership, female leadership, female leaders, american leadership, swedish leadership, 
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american female leaders och swedish female leaders. Våra sökningar gav tyvärr inte de 

resultat vi önskat oss, vi hittade ingen studie där man hade jämfört amerikanska och svenska 

kvinnliga ledare. Dock hittade vi en undersökning som Talency gjort. Talency är ett 

konsultbolag som har arbetat fram en undersökning där man har jämfört svenskt, amerikanskt, 

ryskt och kinesiskt ledarskap generellt och vad svenskt ledarskap kan lära sig av de andra 

ländernas ledarskap.5  

 

Vi hittade även uppsatser som tog upp glastaket, och de var ett stort stöd, uppsatsen heter 

Kvinnligt ledarskap i den ryska medievärlden
6 av Weronika Kwiatkowska och Monica Ly. 

Den läste vi för att få idéer och råd.  

 

När det kom till böcker var det betydligt enklare och vi slutade upp med cirka 40 böcker, 

vilka vi inte har läst alla från pärm till pärm utan har använt för att tar fram det som för oss 

var relevant för vår forskning.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
5 . http://www.talency.se 081001 
6 Kvinnligt ledarskap i den ryska medievärlden; VT08 Högskolan i Kalmar. 
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2 Översikt över ledarskap 
Här tar vi upp historik och hur ledarskapet ser ut i båda länderna. 

 

2.1 Historik  

”Begreppen ledare och ledarskap har olika betydelser och innebörd i olika situationer. 

Politikern är ledare och utövar ibland ledarskap även över folk som han inte känner till. Den 

strongaste grabben i gänget blir ledare. Den erkände skribenten leder människor genom sina 

ord och sina appeller. Ledaren för fotbollslaget dirigerar sina spelare till en laginsats. 

Familjefadern utöver ledarskap inom sin enhet – åtminstone ibland…” 

Hans Robertsson, en av de första ledarskapsutbildarna i Sverige.7 
 
Varje epok har format hur vi ser på ledarskapet. Egna uppfattningar och teorier är inte alltid 

våra egna utan påverkas av händelser och värderingar i samhället. Under 1940-talet och en 

lång tid framåt präglades ledarskapet av dem som varit med under krigsåren. Detta medförde 

att man var försiktig när man gjorde affärer och man var mycket sparsam.8 

För bara några decennier sedan fanns inte speciellt många ledarskapsutbildningar eller 

chefsutbildningar. Planeringssamtal var inget man reflekterade över som något nödvändigt. I 

många företag rekryterade man de personer som helt enkelt verkade kompetenta till 

chefspositionerna. Givetvis gällde inte detta alla företag. I historien finns det många exempel 

på duktiga och ambitiösa ledare.9  

 

Man fick som ny ledare antingen lära sig genom sina misstag eller också så fick man söka sig 

ett annat jobb om det man hade inte fungerade. I många fall satt chefen kvar där han satt, 

ingen annan ville ta på sig uppgiften att leda och styra eller så vågade man helt enkelt inte 

ställa  krav och ifrågasätta sin chef.10
  

 

När man talade om chefer och ledarskap var det självklart att det var en man och inte en 

kvinna man talade om.  

                                                
7 Börjesson Allmänna Förlaget 1992 s 32 
8 Ibid s 36 
9 Ibid s 38 
10 Ibid s 37 
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2.2 Ledarskap 

 
Mellan de som leder och de som blir ledda har det funnits beroenden i alla tider. Beroenden 

har varit ekonomiska, sociala och psykologiska. I alla tider har ledarskapets grundregler varit: 

”Att leda innebär att nå målen med och genom sina medarbetare” men det innebär även att 

våga arbeta på två plan, det vill säga på den strategiska nivån och den operativa nivån. 

 

Den strategiska nivån handlar om att alltid se till helheten och ligga ett steg före. Att våga nya 

vägar och lägga ut kursen. 

Den operativa nivån handlar om att se till att allt fungerar som det ska, få människor att växa 

och ta ansvar och slutligen att resultatet man är ute efter uppnås. 

 

Båda dessa nivåer handlar om ett strävsamt och envist arbete med att uppmuntra till att se nya 

vägar och möjligheter men även att få fram andras idéer till vad som behöver förbättras eller 

förändras.11  

”En god ledare är en person som har stor insikt om sig själv, sina styrkor och svagheter, och 

som även äger en stor nyfikenhet på andra människor…en god ledare är en person som  har 

äkta kontakt med sig själv, och som därför är ödmjuk inför både sig själv och andra”
12

 

 

En person som blir ledare måste vara modig och visa det i de konflikter och problem som 

dyker upp inom en organisation. Detta är inte minst viktigt vid de svårigheter som har med 

människor och deras problem att samarbeta. Det krävs då en ledare som agerar tydligt och 

snabbt och som går rakt på sak utan omvägar. Mod är inte bara viktigt vid konflikthantering, 

utan även hos ledaren genom att denne vågar visa osäkerhet och inte alltid behöver vara den 

som vet bäst och som måste stå i centrum. En sådan ledare som ger rum för andra och deras 

kunskaper anses ha större förutsättningar att skapa ett klimat som är kreativt och som 

människor lär sig något från.  

 

En person som karakteriseras av egenskaper som självinsikt, mod, mognad och liknande anses 

av de flesta vara en person som har en god grund att stå på för att kunna leda och organisera 

andra människor. Om ledaren även möter sina medarbetare med respekt och nyfikenhet 

                                                
11 Börjesson Allmänna Förlaget 1992 s 31 
12 Trollestad Svenska Förlaget 2000 s 134 
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skapar ledaren en dialog som är öppen och tydlig och man får på detta sätt en organisation 

som har ett klimat som är kommunikativt.13 

 

Organisationer är ständigt i förändring och för att kunna leda sina medarbetare krävs det att 

man som ledare är ett gott föredöme. Man måste som ledare hela tiden vara beredd på att lära 

sig nya saker och förändra sig själv.14 

 

 ”Att nå en position som ledare i politiken eller i näringslivet är som att få en fiskelicens. Den 

ger rätt att fiska, men innehåller ingen garanti att man fångar någon fisk. Rätten att 

kommendera innebär inte automatiskt att folk följer med, att maktpositionen utvecklas till 

ledarskap. Den hårda maktens tvångsmedel måste kombineras med den mjuka maktens 

övertalning och förförelse” 15 
 
Rolf Gustavsson har utgått från Joseph S. Nye och hans bok The Powers to Lead, som handlar 

om hur man leder ett företag framgångsrikt genom att använda både ”hård makt” och ”mjuk 

makt”, han menar att det är kombinationen mellan dessa två som gör att man blir en 

framgångsrik ledare. Han menar också att man måste har en social och emotionell förståelse 

för sina medarbetare och det är ett tidskrävande arbete där många ledare brister. Han anser 

också att den emotionella kompetensen ibland är viktigare än den sakliga kunskapen16  

 

”Ledarskapets konst lär man sig genom att våga pröva och anta utmaningen, att bli värd 

förtroendet att leda andra”
17  

 

Ledarskap och makt går hand i hand, Joseph S. Nye JR skriver i sin bok The Powers to Lead 

”You cannot lead if you do not have power”.  Makt har olika definitioner, ett vanligt sätt är att 

säga att makt är att man kan få andra att göra något de egentligen inte vill. Många andra säger 

att makt är en relation där styrka och domän varierar beroende på kontexten. Joseph S. Nye 

JR tar upp tre olika sätt som man kan använda sig av för att få andra att utföra det man vill att 

de ska göra. Det första är att tvinga dem genom hot, det andra är att ge extra utbetalningar och 

det sista sättet är att man kan locka genom att adjungera.  

 

                                                
13 Ibid s 135 
14 Ibid s 136 
15 Gustavsson Svenska Dagbladet 090404 4/4-09 
16 Ibid 
17 Börjesson Allmänna Förlaget 1992 s 10 
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2.2.1 Hård och mjuk makt 
 
Hård makt karakteriseras av att ledarna använder motivation (morötter) och hot. Hård makt är 

alltså att man befaller mer och tydligare, man försöker inte försköna befallningen.18 Mjuk 

makt däremot använder inte samma sätt, utan här menar man att man inte behöver använda 

sig av hot eller extra utbetalningar. Mjuk makt menar att man få de resultat man vill genom att 

locka andra, det är förmågan att forma andra till vad du vill. Smarta ledare vet att ledarskap 

inte bara är att dela ut order utan även att man involverar andra genom exempel och 

attraktioner för att få de att göra som man vill. En affärsexpert i USA säger: 

”managers can’t control everything. They must instead work through influence, persuasion 

and an awful lot of training. And corporate culture  - the common organizational values that 

people learn – is often what guides people, not the rules or the instructions of any one 

manager.”
19 

Här ser man hur viktig organisationskultur är, då den oftast bestämmer hur ett företag 

fungerar och vilka värderingar man har. Om det kommer en ny ledare till ett företag så måste 

denna lära sig organisationskulturen för att kunna göra ett bra arbete och för att få förtroende 

från sina medarbetare.  

 

Joseph S. Nye JR menar att ett företags värderingar och hur man som ledare ser på dessa kan 

hjälpa en att få med medarbetarna, han skriver: 

”The ability to establish preferences tends to follow from often intangible assets such as an 

attractive personality, culture, values, and moral authority. If I can attract you to want to do 

what I want you to do, then I do not have to force you to do what you do not want to do. If a 

leader represents values that others want to follow, it will cost less to lead.”
20  

 

Mjuk makt är inte detsamma som inflytande utan är en källa av det. Nästan alla ledare 

behöver en liten del av mjuk makt i sitt ledarskap. Smart makt är när man lär sig att 

kombinera hård makt och mjuk makt.  

 

 Huvuddragen av hård och mjuk makt kan sammanfattas i en tabell:  

                                                
18 Ibid s 29 
19 Nye Oxford University Press 2008, s 29 
20 Ibid s 30 
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Tabell över hård och mjuk makt.
21

 

 

 

 

 

 

2.3 Svenskt Ledarskap 

 
”Grabbig”, informell kultur med osynliga nätverk är några av aspekterna som präglar många 

svenska företag. Mycket är outtalat i företagen och beslut kan ibland fattas i samförstånd utan 

att någon egentligen framfört sin åsikt. Ledaren tolkar helt enkelt stämningen i gruppen. När 

det finns lediga tjänster inom företaget rekryterar man denna till någon man känner eller från 

något nätverk eller utbildning som man har stort förtroende för.  

 

Svenskt ledarskap kännetecknas av demokratiskt/deltagande ledarskap och transformellt 

ledarskap.
22 Svenska företag är kända för att ha långa semestrar, generösa sjukersättningar 

och långa mamma – och pappaledigheter. Alla företag har långa fikapauser och möten nästa 

varje vecka för att få reda på hur medarbetarna mår och hur arbetet fortlöper.23 Trots detta ses 

det som något positivt inom svenska företag att arbeta mycket. Övertid anses vara något som 

visar ens lojalitet gentemot företaget.24 

 

Svenskt ledarskap kännetecknas av ”team-work” och ”coaching”. Man kommunicerar på ett 

sätt som kännetecknas av att inte konfrontera om det inte är av ytterst nödvändighet. Ilska 

anses vara något av svaghet hos en svensk ledare och visar att du inte har kontroll över dina 

känslor.  

 

                                                
21 Ibid s 40 
22 http://www.smartbiz.nu  
23 Alexander Intermedia publications 2008 s 7 
24 Fagerfjäll, SNS Förlag 2003, s 63 
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En svensk ledare ska alltså ha ett rationellt temperament, helst vara lugn och komma med en 

logisk dialog . Chefen eller ledaren ska: kommunicera med fakta, figurer, statistik och 

definiera mål på ett objektivt och klart sätt. Svenskar anser att en chef med drömmande löften 

och visioner inte motiverar de anställda, snarare tvärtom och detta skapar misstänksamhet. 

Svenskar anser även att den så kallade ”tuffa chefen” som höjer rösten och har känslostark 

retorik tappar trovärdigheten och förtroendet hos de anställda istället för att få det.25 

 

2.3.1 Den svenska modellen 
 
Den välkända svenska modellen kännetecknas av två aspekter; det första är att svenska 

företag varar längre och det andra är att svenska ledare är kvar på sina positioner i en längre 

utsträckning än om man jämför med många andra länder. 

En svensk ledare håller oftast en låg profil och gör små åtaganden som han alltid kan hålla. 

Det svenska ledarskapet reflekterar samhället och den svenska kulturen, svenskar värderar 

ärlighet, information, social rättvisa och att alla är du med varandra.26 

 

2.4 Olika ledarskapsstilar 

 
När man pratar om olika ledarskapsstilar så handlar det om hur ledaren beter sig, vad ledaren 

gör och på vilket sätt man utför saker. Man menar även hur ledaren är gentemot sina 

anställda. De vanligaste ledarskapsstilarna är: 

 

2.4.1 Auktoritärt ledarskap  
 
Karakteriseras av att ledaren befaller vad medarbetarna ska göra och hur de ska göra det. 

Ledaren rådfrågar inte sina medarbetare utan ledaren vet vad som är bäst. Denna stil används 

ofta när det är ont med tid och något måste hända snabbt, samtidigt så måste medarbetare vara 

motiverade, annars kan det bli fel. Auktoritärt ledarskap är en extrem form av transaktionellt 

ledarskap som betyder att ledaren har mycket makt.27 

 

2.4.2 Byråkratiskt ledarskap  

 

                                                
25 Alexander Intermedia publications 2008 s 12 
26 Ibid s 13 
27 http://www.mindtools.com 
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Den byråkratiska ledaren följer manualen och ser till att även medarbetarna följer manualen 

och reglerna. Detta är ett vanligt ledarskap för dem som arbetar med säkerhetsrisker eller där 

mängder av pengar är involverade.28 

 

2.4.3 Demokratiskt ledarskap/Deltagande ledarskap  

 
Den demokratiska ledaren bjuder in sina medarbetare att bidra med sina åsikter och tankar i 

beslutande frågor även om ledaren har sista fingret i spelet vill denna ändå veta vad 

medarbetarna vill och tycker. Detta ökar människors kreativitet och medarbetarna känner mer 

tillfredställelse för sitt arbete. Denna stil är lite mer tidskrävande men oftast blir slutresultatet 

bättre. Används i organisationer som är mer intresserade av kvalité än kvantitet.29 

 

2.4.4 Laissez-faire ledarskap   
 
Laissez-faire kommer från den franska revolution och betyder ”låt vara”, denna ledarstil 

menar att man lämnar arbetet åt sina medarbetare, vilket kräver att de måste vara väldigt 

motiverade, erfarna och ansvarsfulla. Kan vara effektivt om ledaren övervakar arbetets 

tillvägagångssätt och att ledaren ger feedback till medarbetarna.30  

 

2.4.5 Människoorienterat ledarskap/Relationsorienterat ledarskap  
  

Ledaren här är helt fokuserad på att organisera, stödja och hur man på bästa sätt få sin 

personal att utvecklas. Detta kan leda till att gruppen får ett mycket bra samarbete men man 

kanske glömmer bort sakfrågan och det kan leda till att man glömmer bort gruppens mål.31  

 

2.4.6 Betjänande ledarskap 
  

Ledaren är en person som inte är formellt erkända som ledare, det är när någon inom 

organisationen tar ledarpositionen för att tillgodose hennes/hans teams behov. Detta kan också 

tolkas vara ett demokratiskt ledarskapssätt. Här är värderingar viktiga.32 

 

                                                
28 Ibid 
29 Ibid 
30 Ibid 
31 Ibid 
32 Ibid 
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2.4.7 Uppgiftsorienterat ledarskap  

 
En uppgiftsorienterad ledare fokuserar bara på att få arbetet gjort, ledaren lägger inte mycket 

energi på tillvägagångssätten utan är mest intresserad av slutresultatet. Denna ledare är väldigt 

bra på att se över vilka roller som behövs, bra på att strukturerar, planera, organisera och 

övervaka. Men hon/han glömmer lätt de sociala kontakterna med sina medarbetare.33  

 

2.4.8 Transaktionellt ledarskap  

 
Denna typ av ledarskap börjar med antagandet att medarbetarna är överens om att följa sin 

ledare helt när de gör ett arbete. Medarbetarna får ersättning för sina arbeten och företaget har 

rätt att ”straffa” medarbetarna om deras arbete inte uppfyller kraven.34 

 

2.4.9 Transformellt ledarskap  

 
Har man denna ledarskapsstil anses man vara en sann ledare som inspirera sina medarbetare 

med en gemensam vision om hur framtiden ska se ut. Den transformella ledaren 

kommunicerar mycket och leder oftast inte från toppen av hierarkin utan delegerar ut till olika 

medarbetare, de har en entusiasm som smittar av sig på medarbetarna och de kan behöva 

personer som är mer detaljerade. 35  

 

Alla dessa olika ledarstilar kan integrera med varandra, oftast har man inte bara en av dem 

utan man har en blandning av två eller fler. Det är inte alltid som ledarna själva är medvetna 

om vilken av de olika ledarstilarna de har mest av, men för det mesta är man nog rätt klar över 

vilken sorts ledare man är och vilken ledare man vill vara. 36 

 

                                                
33 Ibid 
34 Ibid 
35 Ibid 

 
36 http://www.smartbiz.nu 
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2.5 Kvinnligt ledarskap 

 
”Idén om manligt och kvinnligt ledarskap handlar om stereotypa förväntningar som kopplas 

till biologiskt kön” Ulla Eriksson, lärare i företagsekonomi och forskare på Handelshögskolan 

i Göteborg.37 

 

Ledarskap brukar beskrivas som feminint när det är relaterar till relationer och är inriktat på 

samverkan, kommunikation och större känslor. Manligt ledarskap anser man däremot 

traditionellt relatera till uppgiftsorientering, kontroll, resultatorientering och ett pådrivande 

engagemang.  

 

Debattören och forskaren Gunilla Ahrén, grundare till nätverket Ruter Dam som är till för 

kvinnliga ledare menar att ”kvinnliga chefer är mer intuitiva, igenkännande, självkritiska och 

kompromissvilliga.”  Hon menar även att ”män har större självförtroende, prestigetänkande 

är mer tävlingsinriktade och byter jobb oftare. De är även mer benägna att jobba över än vad 

kvinnor i allmänhet är.”
38

 

 

Kvinnan har sedan urminnestider alltid varit den som varit hemma och tagit hand om familj 

och hushåll medan mannen var ute och jagade efter föda till sin familj.39 Inte fören 

elektriciteten kom och många av de självklara sysslorna ute på gårdarna försvann började 

könsuppdelningen luckras upp. Sysslor som tidigare varit kvinnliga som till exempel 

mjölkning och vattenbäring blev helt plötsligt manliga sysslor. Fabrikerna började utvecklas 

på ett sådant sätt att män och kvinnor kunde börja göra samma sysslor. Tillslut började även 

gifta kvinnor leta sig ut i näringslivet.40 

 

I hemmet är det kvinnorna som är vana att chefa. I alla tider är det de som tagit hand om 

hushållet och varit en slags chef över man och barn. Det har inte funnits någon konkurrens 

från mannen. När då kvinnan kommer ut på arbetsplatsen och blir chef över männen kan hon 

mötas av olika förhållningssätt från dem. Man kan dela upp dessa förhållningssätt i tre olika: 

 

                                                
37 Fagerfjäll, SNS Förlag 2003, s 41 
38 Ibid s 41 
39 Ibid s 31 
40 Fagerfjäll, SNS Förlag 2003, s 33-34 
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1. Det första är att kvinnorna blir sedda av männen. Männen ser dem som sin chef och känner 

sig inte hotade av kvinnorna. 

 

2. Det andra är att männen inte ser någonting, de blir blinda och ser inte kvinnan som en chef. 

 

3. Det tredje och vanligaste är att männen känner ilska över att kvinnan är chef över dem. 

Detta är en speciell ilska som vissa forskare anser ha något med ilskan gentemot sin mor.41 

 

Nätverk och ledarskap går hand i hand. Kvinnor sägs arbeta bättre i nätverk än vad män gör 

och de sägs även vara bättre på att samarbeta. Joseph S. Nye JR skriver i sin bok, The Powers 

to lead:”Their nonhierarchial style and relational skills fill a leadership gap in the new world 

of knowledge-based organizations and groups that men are less well prepared to fill.”  

 
Han tar även upp ett citat från Sharon Daloz Parks’s bok “Leadership Can Be Taught: A bold 

approach for a complex world”: ”Women leaders don’t covet formal authority. They have 

learned to lead without it.” Kvinnor verkar mer flexibla i sitt ledarskap och de vill gärna har 

andras åsikter om saker och frågar gärna medarbetare för att de ska känna sig mer delaktiga. 

Förr var det så att kvinnor som blev ledare tog på sig egenskaper som definierade manligt 

ledarskap, men nu har de kvinnliga ledarna tagit fram sina egna egenskaper som verkar 

fungera bra och kanske mycket bättre än männens sätt att leda. 42  

 

Vissa teoretiker påstår att ledarskap lutar mer och mer åt att bli ”kvinnornas värld”. Med detta 

menas att ledarskapet blir mer mjukt, vilket är egenskaper som kvinnliga ledare har samt att 

antalet kvinnliga ledare kommer öka. När man har forskat om ledarskap har man funnit att 

den feminina ledarskapsstilen har fått stor framgång. Medan den maskulina ledarskapsstilen 

är säker, bestämd, konkurrenskraftig, auktoritär och mer fokuserad på att kommendera andras 

beteende är den feministiska ledarskapsstilen mer samarbetsvillig, medverkande, förenande 

och  siktar på att få mer konsensus.43  

 

                                                
41 Dahlbom-Hall, Natur och Kultur 1996, s 101 
42 Nye Oxford University Press 2008, s 2 
43 Nye Oxford University Press 2008, s 2 
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2.6 Amerikanskt ledarskap 

 
USA har alltid varit ett starkt land med mäktiga ledare, USA:s presidenter har oftast setts som 

några av de mäktigaste männen i världen, då deras beslut inte enbart sträcker sig innanför 

landets gränser utan även berör omvärlden. Landet i sig har många stora och viktiga företag 

och organisationer med många viktiga ledare som blir förebilder för många i affärsvärlden, 

Donald John Trump och Hilary Clinton är bara två exempel av många.  

 

”Det amerikanska samhället anses vara ”mångfaldigt i sig”, där näringslivet är öppet för att 

ta in olika typer av kompetens.”44 

”USA har mest mångfald i världen, allt finns ju där” Anders Igel, före detta VD, Telia Sonera 

 

Amerikanskt ledarskap kännetecknas av ett ”hårdare” ledarskap än vad vi i Sverige har. De är 

framtidsfokuserade, tycker om förändringar och är inte rädda för att chansa och ta risker.  

 

Amerikanska ledare har ett mer tydligt och rakt ledarskap än vad svenska ledare har. De är 

rakare, ärligare, tydigare och väljer att sätta tydligare mål. Amerikanska ledare anses även 

vara mindre rädda för att ta konflikter, dock behöver de inte vara bättre på att lösa dem. I 

allmänhet anses även amerikaner vara bättre på att kommunicera jämfört med svenska ledare. 

 

Att jobba i hierarkier är även något som är vanligt i den amerikanska kulturen. Det är viktigt 

med titlar och de anställda har stor respekt för sin chef. Amerikanska ledare är även kända för 

att inspirera och berömma sina anställda.45 

 

Två tredjedelar av den amerikanska befolkningen anser att det amerikanska ledarskapet idag 

befinner sig i en kris, de känner inget förtroende för sina ledare. Men de är inte ensamma med 

att inte känna förtroende för sina ledare, det finns undersökningar om att många andra länder 

har samma problem.46 

 

 Ledarskap förändras hela tiden, detta måste man komma ihåg som ledare. Det ledarskap som 

fungerade för 20 år sedan kanske inte är det mest lämpande idag. Joseph S. Nye JR skriver i 

                                                
44 http://www.talency.se 081001 s 17 
 
45 Ibid s 23 



 21 

sin bok ”The Powers to Lead” att amerikanskt ledarskap håller på att förändras och att det går 

mot en blandning av mjuk och hård makt. Man bör hitta en bra balans mellan dessa två för att 

få ut mest av sitt ledarskap. En chef för Silicon Valley säger:  

” if I don’t treat my employees with respect and involve them in decision-making, they will 

walk down the street to some start-up thas has an interesting story.”  

 

Visa ledarskapsteoretiker anser att man går mer mot ett blandat ledarskap och ett 

distribuerande ledarskap, dessa föreslår att ledaren ska vara i mitten och inte på toppen.47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
46 Nye Oxford University Press 2008, förord 1:a sidan 
47 Nye Oxford University Press 2008, s 2 
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3 TEORI 
Här presenterar vi de teorier som vi har utgått ifrån. 

3.1 ”Morsan-kultur” 

 
Många kvinnor känner att de får rollen som mamma när de arbetar ute bland män.  

Det finns i Sverige en utvecklad ”morsan-kultur” bland kvinnor på svenska företag . Man 

påstår att ”morsan” inte kommer in i företaget och stör systemet som en vuxen kvinna utan 

som en mor. Alla män har haft en mor och är uppfostrade att tro att ”morsan” är tacksam och 

glad över sonen men sonen vill inte ha med ”morsan” i det offentliga livet och få hjälp med 

att fatta de riktigt stora besluten. ”Morsan” ska helt enkelt vara tacksam för att hon får vara 

med i det bakre ledet och glatt titta på när ”sonen” gör framstegen.48 

 

Detta fenomen kan knytas mycket starkt till den känslan många kvinnor får att de aldrig är 

riktigt välutbildade och har samma rätt till lika arbeten som männen, även det faktum att en 

del män anser att kvinnor inte har lika mycket kompetens har ofta med ”morsan-kulturen” att 

göra.49 

 

 Går kvinnorna in i ”morsan” rollen blir detta en kvinna som har svårt att delegera och som 

alltid oroar sig.50 Detta kan i längden göra att kvinnor har svårt att hävda sig bland männen 

och på så sätt aldrig klättrar på karriärstegen och blir chef eller ledare. I arbetslivet pratar både 

män och kvinnor mycket om kvinnor och vad de gör och hur de gör det, alldeles för lite pratas 

det till dem.51  

”För att kunna chefa måste kvinnor också lära sig att konkurrera. En sund inställning till 

konkurrens innebär att lära sig vinna, men också att kunna förlora. Man måste kunna säga 

att ”i det här fallet vann den bästa personen”. Men man måste också kunna säga till sig själv 

som vinnare att ”jag fick tjänsten eller uppskattningen och jag är värd det”
52

  
 

 

 

 

 

                                                
48 Dahlbom-Hall, Natur och Kultur 1996, s 60 
49 Ibid, s 61 
50 Ibid s 61 
51 Ibid s 32 
52 Ibid s 32 
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3.2 Flickanbudskapet 

 
Många kvinnor som går ut i arbetslivet får höra att de är så duktiga och att allt kommer gå så 

bra för dem. De har varit ambitiösa i skolan och har alltid fått mycket uppmuntran, de tror att 

det ska gå lika lätt för dem ute på arbetsplatsen.  

Orden ”du är så duktig” får flickorna att hamna i en fälla. Det får dem att sitta och vänta på 

männen som om de vore ute efter att bli uppbjudna till dans. När de blir ”uppbjudna” är det 

männen som styr och de tvingas anpassa sig.53  

 

Istället för att hamna i ”morsan-kulturen” hamnar många kvinnor i ”flickan-rollen” Med detta 

menas att man istället för att ta på sig rollen som ”morsan” får rollen som den söta flickan 

som sveper in på företaget. De får höra att det är så härligt att de är så glada, att de är söta och 

att de är som en frisk vind. De får uppmärksamhet för är sin ”flickighet” istället för 

kompetensen de bidrar med till företaget. ”Flickan” har i många hundra år fått dominera den 

kvinnliga personligheten.54  

 

 Man kan beskriva den kvinnliga personligheten som en tunna, ”personlighetstunnan” Allra 

längst ner i botten ligger kvinnans egen personlighet, hennes identitet.  Man fyller på tunnan 

med olika krav på hur kvinnan ska bete sig. Högst upp på tunnan ligger ”flickan” som en kork 

och flyter och hindrar den kvinnliga personligheten från att utvecklas. Det blir lättare för 

kvinnorna att följa de signaler som de får av männen, att vara en flicka” eftersom detta ger 

dem uppskattning och beröm.55 (Dahlbom-Hall s51) 

 

 

 

                                                
53 Ibid s 50 
54 Ibid s 51 
55 Ibid s 51 
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 Kvinnorna försöker helt enkelt förstå sig på hur männen vill ha dem och anpassar sig sedan 

efter det. Detta leder till att kvinnorna fastnar i ”flickanrollen” vilket i sin tur leder till att de 

aldrig avancerar inom företaget.56   

”En kvinna får inte vara egoistisk eller framfusig utan förväntas fortfarande vara till lags på 

ett helt annat sätt än vad som gäller för män. Både kvinnor och män känner sig frustrerade av 

kvinnor som pratar för högt, tar för många initiativ, blir arga och tar för sig.” 

 
Gunilla Arhén, vd Ruter Dam 
 

I flickbudskapet finner man även ett annat vanligt inslag hos en typisk flicka, en flicka ska 

vara tyst. Detta ger en stor negativitet om man ska kunna vara en ledare och chefa. Som chef 

ska man vara begåvad och kreativ i det man sysslar med men man måste också ha en viss 

nyfikenhet, näsvishet och talförhet. Detta är punkter som hålls tillbaka hos den ”fina flickan” 

som växt upp med orden ”tyst, prata inte så mycket” och som även har blivit fostrad till att 

inte säga emot och stå för sina åsikter. Denna rädsla för att säga emot och stå för sina åsikter 

kan även kopplas till kvinnors rädsla att bli dominanta, att bli för lika männen.57  

 

3.3 Kvinnor med manligt ledarskap 

 
Det kan bli så att under tiden kvinnorna försöker anpassa sig efter männen råkar de omedvetet 

utveckla den manliga delen i personligheten alldeles för mycket. Alla kvinnor har en viss 

manlighet i sig och det är viktigt för personligheten att man har bra kontakt med den delen 

men när den utvecklas för mycket är det något negativt för en kvinna.58  

 

                                                
56 Ibid s 53 
57 Ibid s 127 
58 Ibid s 53 
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Reaktionerna när en kvinna beter sig manligt i sitt ledarskap kan vara starka från de anställda. 

Kvinnorna anser att den kvinnliga ledaren är värre än sina manliga kollegor och männen att 

hon beter sig som en man. Istället för att se detta som något positivt döms kvinnan ofta hårt 

och får ta emot mycket kritik. En man som beter sig på samma sätt suckar man bara åt medan 

en kvinna får en hård dom. Kravet på de kvinnliga ledarna är oändligt mycket större än vad 

det är på de manliga.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 De fem härskarteknikerna 

 
De föregående teserna kan relateras till Berit Ås, professor i socialpsykologi, teori om de fem 

härskarteknikerna. Dessa tekniker är: 

 -Osynliggörande 

- Förlöjligande 

- Undanhållande av information 

- Dubbelbestraffning 

- Påförande av skuld och skam  

 

3.4.1 Osynliggörande 
 
Denna teknik förekommer ”när kvinnor blir bortglömda,” överkörda” eller förbigångna”  

Osynliggörandet gör att kvinnorna fråntas sin identitet och gör att de känner sig mindre värda. 

Kvinnorna får även en känsla av att de inte har någon betydelse och är oviktiga. 

                                                
59 Ibid s 56 
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3.4.2 Förlöjligande 

 
Detta händer när kvinnor blir förhånad, utskrattade eller när man liknar kvinnorna vid djur 

som till exempel när man talar om kvinnor som höns i en hönsgård. Förlöjligande försiggår 

även när man beskriver kvinnor som känsliga, beskriver dem som sexuella varelser eller när 

man avvisar kvinnor som kalla eller cyniska. Detta är beskrivningar som man oftast inte sätter 

på mäns reaktioner, 

 

3.4.3 Undanhållande av information 
 
Detta förekommer när män ser det som självklart att vända sig till andra män med information 

och inte ge kvinnorna på arbetsplatsen samma information.  

 

3.4.4 Dubbelbestraffning 
 
Detta sker när man anser att det är fel på både det kvinnan gör och det hon inte gör. Det är 

vanligt att dubbelbestraffning används mot människor eller grupper man har fördomar mot. 

”Damn you if you do, damn you if you don’t.” 

 

3.4.5 Påförande av skuld och skam 
 
Denna teknik sker genom att man förlöjligar och dubbelbestraffar kvinnan. Detta inträffar när 

kvinnorna får höra att de inte är tillräckligt bra även fast anledningen inte har att göra med det 

utan att de är kvinnor och helt enkelt tänker och handlar på ett annat sätt än vad män gör och 

även att de inte har haft möjlighet att få tillgång till den informationen som männen behärskar. 

 

Dessa tekniker kan användas mot i stort sett alla undertryckta grupper i samhället. Dock  

menar Berit Ås ”att dessa tekniker kan användas i speciella kombinationer och situationer 

gentemot kvinnor på grund av manssamhällets definition av kvinnor som objekt eller 

ägodel.”
60 

 

                                                
60 http://kilden.forskningsradet.no 040402 
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3.5 Glastaket 

 
I Sverige anställer de flesta företag nästan lika många kvinnor som män inriktade på att göra 

karriär. Det som händer efter några är att kvinnorna lämnar företaget eller står stilla på samma 

plats utan att avancera uppåt. Männen fortsätter och avancerar så högt de kan.61  

 

Begreppet glastaket myntades på 1970 - talet i USA och beskriver att kvinnliga karriärister 

någonstans på vägen uppåt stöter huvudet i ett osynligt tak medan deras manliga kollegor kan 

fortsätta sina resa uppåt obehindrat. Man brukar kalla fenomenet som kvinnorna stöter i för 

glastaket.62  

 

Man har hittat några tänkbara förklaringar till fenomenet. Den första handlar om attityderna 

hos männen. Som VD sitter oftast en äldre man med teknisk eller ekonomisk utbildning 

bakom sig. Han arbetar hårt och har en lång karriär bakom sig. Detta är såvida en beprövad 

framgångsmodell och det som avviker från denna modell ses därför som något negativt.  

Det blir svårt för en kvinna att ta sig in ett kollektiv av män som är sammansvetsade, på 

samma sätt är det svårt för männen att ta sig in i ett kvinnligt kollektiv. 

 

Den andra förklaringen handlar om kvinnorna själva. Det händer att många kvinnor uttrycker 

sig att det som bildar den hårda kärnan i företaget det vill säga teknik, affärer och annat är 

något som anses vara tråkiga verksamheter.  

 

Den tredje förklaringen tar upp arbetsbelastningen som många kvinnor har utöver sitt arbete. 

De flesta kvinnor väljer att föda barn och detta medför en lång frånvaro i karriären.63  

  

3.6 Genus och samhälle 

”Genus – begrepp använt för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar 

som sammantaget formar människors sociala kön”
64 

 

”Man föds inte till man eller kvinna, man blir det”
65

  
 

                                                
61 Fagerfjäll, SNS Förlag 2003, s 13 
62 Morrison Center for Creative Leadership 1995 s 1 
63 Fagerfjäll, SNS Förlag 2003, s 29 
64 www.ne.se/sok/genus 
65 Dahlbom-Hall, Natur och Kultur 1996, s 42 
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 Ända från födseln präglas vi av vilket kön vi fått. ”Det blev en pojke – en präktig robust 

krabat” ”Det blev en flicka – en söt med blåa ögon”.
66

 Redan som små börjar vi dela upp 

lekar i manliga och kvinnliga. Pojkar ska leka hårda och tuffa lekar medan flickorna ska vara 

söta och mjuka och ta hand om sina dockor. När vi blir äldre och kommer in i puberteten 

börjar fickorna prata om kärlek och relationer, pojkarna dröjer sig kvar vid sina idrottslekar. 

Från att ha varit barn med samma förutsättningar, varit lika starka, långa och snabba blir 

flickorna genomsnittligt kortare, svagare och rundare.67  

 

I samhället finns idealbilder över hur en manliga och kvinnliga chefer ska vara. Media 

avbildar kvinnliga chefer som ”ungdomliga amazoner, stridsklädda i svart läder” I 

styrelsedebatten är detta ytterst tydligt och man påpekar att det är unga och fräscha kvinnor 

som ska få bort det så kallade ”gubbväldet” och inte ”gamla gummor”. Männen har inte alls 

samma press på sig i fråga om utseende, män tillåts att åldras och bli överviktiga medan 

kvinnorna har krav på sig att för evigt vara den vackra kvinnan.68  

 

I samhället finns även en könsmaktsordning som gör att både kvinnor och män ser männen 

som den potentiella ledaren. Feminister kämpar för att få bort denna könsmaktsordning och få 

samhället att se kvinnor och män som likvärdiga på alla plan.   

 

3.6.1 Feminism  
 
Feminism – rörelse och åskådning bestående av flera olika inriktningar med den 

gemensamma målsättningen att förändra maktstrukturen knutna till kön. Vad som förenar all 

feminism är att man vill upphäva eller förändra diskriminering på grund av kön och/eller 

könstillhörighet.
69

  

 

Feminister kämpar bland annat för kvinnornas rätt till samma positioner som männen inom 

företaget.  

Man brukar tala om två läger när man diskuterar kämpande feminister, likhetsfeminismen och 

särartsfeminismen.   

                                                
66 Ibid s 41 
67 Fagerfjäll, SNS Förlag 2003, s 30 
68 Ibid s 36 
69 www.ne.se/feminism 
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Likhetsfeminismen anser att det är lätt att hamna i olika stereotyper när man diskuterar 

manligt och kvinnligt ledarskap och vill därmed tona ner skillnaderna mellan 

ledarskapstilarna. De anser att ett bra ledarskap ser ut på samma sätt vare sig det är en kvinna 

eller en man som är ledaren.  Ge kvinnorna samma möjligheter och chanser som männen så 

kommer det att lösa sig är deras ledord.  

 

Särartsfeminismen menar tvärtemot och anser att olikheterna mellan manligt och kvinnligt 

ledarskap är själva poängen. De påstår att det är när man drar nytta av olikheterna mellan 

manligt och kvinnligt ledarskap som man kan skapa bättre ledarskap och dra nytta av 

kvinnornas bidrag.  Kvinnor som är kopior på män tillför inget nytt är deras åsikt.70  

                                                
70 Fagerfjäll, SNS Förlag 2003, s 42 
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4 METOD  
I detta kapitel presenteras forskningens genomförande ur olika synvinklar, som 

tillvägagångssätt, val av metod, bearbetning av material och analys av det insamlade 

materialet.  

 

4.1 Tillvägagångssätt 

 

Studien är baserad på insamlad data från intervjuer av kvinnliga chefer i Sverige samt 

forskning inom området. Vi kontaktade sexton svenska kvinnliga ledare och tolv amerikanska 

kvinnliga ledare, dessa frågade vi om de ville vara med i vår fallstudie. Vi hade stora 

svårigheter att hitta kontaktinformation till de amerikanska kvinnliga ledarna. Det var endast 

tre av dessa tolv som vi hittade direkt e-post till och de andra fick vi kontakta via 

frågeformulär eller i bästa fall en informations e-post. Efter utskicken fick vi till slut svar från 

fyra svenska kvinnliga ledare men tyvärr så gick framstegen med de amerikanska kvinnliga 

ledarna inte som vi tänkt oss. Vi fick kontakt med två amerikanska kvinnliga ledare som 

gärna ville vara med och svara på våra frågor men deras svar kom aldrig, vi skickade ut 

påminnelser och de lovade att de skulle skicka svaren men svaren dök aldrig upp.   

 

För att få fram information om kvinnliga ledare i USA har vi istället funnit stöd i tidigare 

forskning i ämnet. Vi har även fördjupat oss ännu mer i ämnet genom att läsa olika artiklar 

och besökt forum som tar upp kvinnligt ledarskap i USA samt att vi tagit del av tidigare 

intervjuer gjorda med amerikanska kvinnor om just ledarskap. Att vi tagit stöd i både tidigare 

forskning och i artiklar, intervjuer och forum som tar upp ämnet beror på att vi ville förhålla 

oss kritiskt till det som skrivits och få en bredare och mer tillförlitlig uppfattning. Vi utgick 

från våra frågor när vi sökte information om de amerikanska kvinnliga ledarna. Detta hjälpte 

oss att med navigeringen och underlättade sökningen av informationen.    

 

4.2 Val av metod 

 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ fallstudie i vårt arbete för att utreda hur de 

kvinnliga ledarna fungerar i sina företag/organisationer. Med kvalitativ forskning menas att 

undersöka olika kvalitéer inom det mänskliga beteendet.  
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Vi ville även se hur deras syn var på ledarskap och hur de själva såg sig som ledare. Detta av 

anledning till att vi ville gå djupare in i vår frågeställning.  

 

Vi har gjort professionsintervjuer, det vill säga att vi intervjuat personer som är så kallade 

experter eller har en utbildning i det personen gör, i vårt fall har vi intervjuat kvinnliga ledare 

i Sverige.71 Som intervjustil valde vi att använda oss av e-post för att ge våra intervjuobjekt 

tid att svara noggrant på våra frågor. Vi ställde samma frågor till alla intervjuobjekten72 

Formen på intervjuerna var både öppen och riktad, öppna frågor använde vi för att våra 

respondenter skulle få utrymme för egna reflektioner som sedan kunde bidra till extra 

information. Samtidigt som vi använde oss av riktad form för att få fram det som vi verkligen 

behövde svar på .  

 

4.3 Datainsamling 

 
Vi har samlat in böcker, artiklar och sidor på Internet som vi sedan har skuggat igenom för att 

få fram information som är väsentlig för denna fallstudie. Kärnan i vår studie ligger i tidigare 

forskning om kvinnligt ledarskap i USA och i intervjuer  från våra svenska respondenter. För 

att få fram information om amerikanskt kvinnligt ledarskap har vi använt oss av en studie 

”The Glasceiling” av Ann Morrison och även en undersökning från företaget Talency där man 

jämför amerikanskt, svenskt, ryskt och kinesiskt ledarskap. Vi har även haft stor hjälp av 

Joseph S. Nye JR och hans bok, The Powers to Lead. Vi har även valt att söka bland olika 

artiklar, intervjuer och bland forum som tar upp kvinnliga ledare i USA.  

4.4 Urval 

 
När vi skulle välja intervjupersoner så sökte vi på Internet om ledande kvinnor, detta gav 

resultat i Sverige men ej i USA. I Sverige hittade vi en artikel på en hemsida E24, som listade 

upp svenska kvinnor på styrelseplatser och som hade vd-poster.73 Vi valde slumpmässigt 

utifrån denna lista och gick in på företagens hemsida för att få kontaktinformation till tilltänkt 

intervjuperson. När vi skulle hitta amerikanska kvinnor på samma positioner var det något 

tuffare, vi sökte på motsvarande som vi hade sökt på i Sverige men fick inte upp något som 

kunde hjälpa oss. Vi hittade till slut en söktjänst som är som Eniro, Whitepages, här sökte vi 

                                                
71 Ekström & Larsson, 2000, s 49 
72 Bilaga 1 
73 http://www.e24.se 090217 
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efter olika yrken och fick upp långa listor med företag. Vi gick in på slumpvisa företags 

hemsidor för att först se om vi hittade information om vilka som satt på de ledande 

positionerna och för det andra om det fanns någon bra kontaktinformation. På de amerikanska 

hemsidorna var det oftast frågeformulär som vi fick fylla i, vi hittade endast tre direkt e-post 

adresser utav tolv. På de svenska företagens hemsidor var det lättare att hitta 

kontaktinformation då det fanns direkt e-post adresser till alla. Vi valde alltså våra 

intervjuobjekt slumpmässigt och beroende på hur företagens kontaktinformation var på 

hemsidan. Vi har inte gått efter hur stora företaget är eller hur många anställda de har, vi 

tyckte inte det spelade någon väsentlig roll på vår forskningsfråga eftersom vi letade efter 

kvinnliga ledare.  

 

För att få så tillförlitlig information som möjligt om amerikanskt ledarskap då vi själva inte 

lyckats få tag i respondenter för detta ändamålet valde vi att söka efter tidigare forskning som 

tar upp ämnet. För att  få forskningen så tillförlitlig som möjligt tog vi även del av artiklar 

som tar upp kvinnligt ledarskap i USA, tidigare intervjuer gjorda med amerikanska kvinnor 

och vi har även valt att besöka olika forum som tar upp ämnet.  

 

Vi har gått systematiskt tillväga för att hitta information om kvinnliga amerikanska ledare och 

gjort ett urval av de studier, intervjuer och liknande som tar upp ämnet i allmänhet. Detta för 

att få ett så tillförlitligt och brett svar som möjligt, och även för att ge oss ett kritiskt 

förhållningssätt till det som skrivs.  

 

 

4.5 Metodreflektion 

 
Vi valde att använda oss av  kvalitativ metod för att få ut det mesta av vår undersökning. 

Genom att använda oss av e-post som kanal för intervjuerna så fick intervjuobjekten sin egen 

tid att svara på frågorna och vi kunde inte påverka deras svar som man hade kunnat göra vid 

samtalsintervjuer. Dock fick vi lära oss att intervjuer via e-post inte alltid är den bästa 

metoden. I Sverige fungerade kommunikationen bra men med de amerikanska företaget 

uppstod kommunikationsproblem, då vi flertalet gånger blev lovade svar från de två 

amerikanska kvinnorna som vi aldrig fick skickade till oss.  
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5 Resultat och analys  
Här presenterar vi vårt resultat samt så presenterar vi våra respondenter och kort 

information om deras företag. 

 

5.1 Presentation av företagen samt intervjuobjekten 

Här presenterar vi våra intervjuobjekt samt deras företag. 

 

5.1.1 Hélène Biström, vice chef för Vattenfall Norden 
 
Hélène Biström är vice chef för Vattenfall Norden sedan 2001. Vattenfall är Europas ledande 

energiföretag och bildades 1909. I år firar de 100-års jubileum. Vattenfall ägs av den svenska 

staten och har vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, kolkraft och oljekraft. De är engagerade i 

klimat- och miljöfrågor och bland annat sätter de ut nästan två miljoner lax-, sik- och 

havsörings ungar i de svenska utbyggda älvarna varje år. Vattenfall har ca 32 000 anställda.  

 

 Biström har ansvar för cirka 9000 personer. Hon är även ansvarig för den operativa 

verksamheten i norden. Hon har arbetat 25 år på Vattenfall och har steg för steg avancerat sig 

till positionen hon har idag. År 2008 blev hon utsedd till Sveriges mäktigaste affärskvinna av 

Veckans affärer.74 

 

 Biström är utbildad civilingenjör, Maskinlinjen KTH (M89) och har även gått första delen av 

civilingenjörsprogrammet på Handelshögskolan, Stockholm genom företaget. Hon anser att 

det både är tur och skicklighet som har tagit henne dit hon är idag. Hennes bästa karriärtrick 

är att alltid göra ett bra jobb med målet att få chefen att lyckas med sitt jobb. Hon menar att 

man bör sätta sig in i chefens utmaningar, vad som förväntas av honom eller henne och sedan 

göra det bästa möjliga insats för att han eller hon ska lyckas med sitt jobb.  Biström menar då 

att man gjort största bästa nytta för företaget och förtjänar sin karriär. Hon säger även att hon 

hade tur när hon blev rekryterad till chef genom att det kom in en ny chef högt upp i 

organisationen som såg hur hon arbetade och valde att anställa henne som första kvinnliga 

affärsområdeschef i Vattenfall.75 

 
 

 

                                                
74 http://www.vattenfall.se 
75 Bilaga 2 
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5.1.2 Helén Eriksson-Elf, vice stadsdirektör för Göteborgs stad 
 
Göteborg stad är en stor organisation, det är en kommun, som bedrivs både i bolags- och 

förvaltningsform. Inom organisationen finns det även cirka 20 fackförvaltningar och cirka 25 

bolag. Den är uppbyggd av både stadsdelsnämnder och till exempel byggnadsnämnden, 

färdtjänstnämnden, konsumentnämnden, trafiknämnden och många fler.76  

Helén Eriksson-Elf är vice stadsdirektör för Göteborgs stad. Hon har en pedagogisk 

högskoleutbildning med påbyggnad inom organisation och ledarskap. Hon har även gått flera 

ledarutvecklingsprogram genom företaget. Hon har under 29 års tid arbetat som ledare och 

chef. På frågan hur hon avancerade dit där hon är idag berättar hon att hon började som ledare 

för cirka 20 personer och fick sedan större och mera komplexa uppdrag. Hon gick från 

enhetschef till distriktschef till utvecklingschef till verksamhetschef till stadsdelschef till 

organisationsdirektör och slutligen till vice stadsdirektör.77 

 

 

5.1.3 Iréne Stewart Claesson, CEO och ägare för Lotsdesign 
 
Lotsdesign är en reklam och kommunikationsbyrå som hjälper andra företag att stärka och 

förbättra sin produktkommunikation. De erbjuder strategiska och undersökande tjänster ur ett 

designperspektiv. Företaget är inte stort men har många stora kunder som Volvo, Ikea, 

Åhléns, NCC, Brio, Göteborgs Universitet, Tetra Pak och många mer. 

 

Företaget består av Iréne Stewart Claesson som äger Lotsdesign och även är CEO, och tre 

medarbetare som hjälper henne. Irene Stewart Claesson har studerat kommunikation ett år vid 

GU, konstnärliga studier i sammanlagt 3,5 år och efter det en Master of Art, Produktdesign, 

HDK. Som egenföretagare har hon självutbildat sig genom litteraturstudier, metod - och 

processutveckling plus att hon även deltagit i småföretagarprogram.78 

 

På frågan hur hon avancerade till dit hon är idag berättar hon att de från början var två 

delägare i en ekonomisk förening som sedan bildades om till aktiebolag med fyra delägare. 

Det beslutades att Irene Stewart Claesson som hade mest erfarenheter och kontakter skulle 

                                                
76 http://www.goteborg.se  
77 Bilaga 3 
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vara VD. Hon har nu arbetat två år som chef på sitt egna bolag och har även varit 

projektledare under två år på HDK/Handels samt projektledare under två i ett KK-

stiftelseprojekt.79 

 

5.1.4 Gull-Britt Jonasson, VD och ägare till Finja Betong AB 

 

Finja Betong AB är ett familjeföretag med Gull-Britt Jonasson i spetsen som ägare och VD. 

De tillverka och säljer lättklinkerprodukter, torrbruksprodukter, golvavjämning, 

fasadputssystem och cellplatsprodukter.80  

   
Gull-Britt Jonasson har en ekonomiutbildning i botten och har sedan lärt sig genom ”livets 

hårda skola”. Hon hamnade på VD posten genom gradvis avancemang. Började som 

ekonomiassistent blev sedan ekonomiansvarig avancerade vidare till VD för ett dotterbolag 

för att slutligen bli VD för moderbolaget, Finja Betong AB. Gull-Britt Jonasson har varit 

ledare och chef under sammanlagt 25 år.81 

5.2 Resultat och analys av intervjuer med fyra kvinnliga chefer i 
Sverige 

 

Glastaket är ett begrepp som beskriver att många kvinnliga karriärister någonstans på vägen 

uppåt i karriären stöter huvudet i ett osynligt glastak, det vill säga möter motstånd av olika 

slag. Detta ”glastak” gör att kvinnorna stannar upp i sin karriär och får det svårt att ta sig 

vidare. 82 

 

När vi frågade våra respondenter om de stött på något motstånd när de avancerade fick vi 

svaret att alla hade känt motstånd när de avancerade uppåt. Svaren vi fick var:  

”Självklart. Tänkt er själva att min förra enda kollega, man, nu blir underställd mina beslut i 

vissa fall. Det är en ständig växling mellan att medarbetare vill bli ledda och att man tar 

beslut och ifrågasättande om varför man skall ta beslut. Exemplen är många.”  
 
”Jag har mött mycket motstånd, detta mycket för att jag är en krävande person men mycket 

berodde även på att det var min fars bolag jag arbetad i”.  
 

                                                                                                                                                   
78 http://www.lotsdesign.se  
79 Bilaga 4 
80 http://www.finjabetong.se 
81 Bilaga 5 
82 Morrison Center för Creative Leadership 1995 s 1 
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”Som ledare stöter man på motstånd och svårigheter hela tiden. Men det är just detta som är 

en av utmaningarna där man som ledare måste möta den aktuella situationen, gruppen eller 

problemet för att skapa förutsättningar att komma vidare.  Däremot har jag aldrig stött på 

motstånd mot mig som person det vill säga att det var någon som inte ville ha mig som chef. 

Jag har alltid känt mig uppskattad och välkommen. ” 

 
 ”Alla stöter på svårigheter. Det viktigaste är att lära sig att hantera dessa. Svårigheterna 

består ofta i avundsjuka och den så kallade könsmaktsordningen, det vill säga att den 

omedvetna utgångspunkten för de allra flesta (både män och kvinnor) är att en man är mer 

trovärdig än en kvinna. Detta leder ibland till att man inte lyssnar på kvinnan förrän hon ”tar 

i”. Det har även jag råkat ut för.” 
 
Resultatet visar att tesen om glastaket faktiskt kan existera. Alla tillfrågade kvinnor hade mött 

motstånd på vägen uppåt på karriärstegen. Vad det är för motstånd kvinnorna möter kan vara 

olika från fall till fall. Det som även skiljer sig åt är att vissa kvinnor stöter i glastaket och slår 

inte igenom det medan andra kvinnor slår i men lyckas krossa det. Vilket är fallet med våra 

respondenter som kände motstånd på olika sätt men ändå klarade av att ta sig vidare uppåt på 

karriärstegen. 

 

Många kvinnor väljer omedvetet att ta på sig en roll som den ”vackra, snälla flickan” på 

arbetsplatsen, de går in i den så kallade ”flickanrollen”. Utan att märka det blir de mer 

uppskattade för sin kvinnlighet är för sin kompetens och tas inte alla gånger på allvar.83 Av 

fyra tillfrågade kvinnor svarade tre av dem att de känt sig särbehandlade i sitt ledarskap för att 

de är kvinnor: 

 
”Ja, man får alltid mycket uppmärksamhet, på gott och ont.”  
 
”Ja, men både fördel och nackdel, mest fördel faktiskt. Om man säger eller gör något bra 

uppmärksammas det mer för att man är kvinna.”  
 
”Nej, jag har aldrig känt mig särbehandlad i mitt ledarskap för att jag är kvinna. Men, som 

kvinna måste du vara mycket kompetent för att lyckas med det som män ibland inte har 

samma krav på”  
 
Alla kvinnorna har alltså på något sätt blivit särbehandlade just för att de är kvinnor. De anser 

att särbehandlingen de mött både är negativ och positiv. En kvinna säger att det man gör 

uppmärksammas mer bara för att man är kvinna, en annan av de tillfrågade anser inte att hon 

blivit särbehandlad just för att hon är kvinna, ändå beskriver hon att man måste vara mycket 

mer kompetent på det man gör som kvinna och att män inte alltid har samma krav på sig i det 

                                                
83 Dahlbom – Hall Natur och Kultur 1996 s 51 
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han gör. Att en del av de tillfrågade kvinnorna anser att särbehandlingen de möter just för att 

de är kvinnor är positiv kan ha att göra med ”flickanbudskapet” 

 

 I flickanbudskapet tar kvinnorna på sig en roll som flicka för att de då omedvetet tror att de 

gör männen nöjda eftersom de då får mer uppmärksamhet. Uppmärksamhet de får är för att de 

är söta och just kvinnor än för att de är kompetenta i det de gör.  De blir ”klappade på 

huvudet” och männen tar dem inte riktigt på allvar.  

 
 Våra respondenter ansåg sig dock vara uppskattade och nöjda med sina positioner som 
ledare. 
 

Istället för att ta en roll som flicka tar många kvinnor  omedvetet på sig rollen som ”morsan” 

när hon arbetar ute bland män. I ledarskapet kan detta ge problem då en kvinna som gått in i 

rollen som ”morsan” får svårt att hävda sig bland männen, har problem med att delegera och 

alltid oroar sig.84 När vi frågade kvinnorna om de ansåg sig vara goda ledare svarade bara en 

av respondenterna ja på frågan. 

 
Resten av de tillfrågade var relativt nöjda med sitt ledarskap men hade ändå delar de inte var 

nöjda med eller tyckte att de borde förbättra.  

”Ja jag är en bra ledare, förutom att jag kunde blir bättre på att stötta medarbetarna” 
 

”Mer och mer tycker jag att jag börjar bli en bra ledare, men det tar tid att lära sig. Jag är 

ingen typisk ledartyp, inte tydlig nog eller långsiktigt strategiskt” 

 

Att en så stor del av de tillfrågade ansåg att de behövde jobba på sitt ledarskap kan ha mycket 

att göra med den så kallade ”morsan-kulturen”. Utöver att kvinnorna tar en roll som mödrar 

till männen i denna teori så kännetecknas den även av att kvinnorna har en känsla av att aldrig 

vara riktigt kompetenta och duktiga nog på det de gör. De ska vara ”mödrarna” som stolta står 

i det bakre ledet och ser på när deras ”söner” gör framsteg. 

 

Förväntningarna på kvinnor på ledarpositioner är skyhöga och kvinnorna döms oftast mycket 

hårdare än vad män gör.  Kvinnan ses inte som en auktoritär ledare. Vilket har att göra med 

den så kallade könsmaktsordningen. Vårt samhälle är uppbyggt på så sätt att det är mannen 

som man ser som det riktiga ledaren och man vill inte riktigt lyssna på kvinnan för än hon 

”sätter ner foten”. Detta uppfattningen gäller för både män och kvinnor. När en kvinna visar 

                                                
84 Ibid s 32 
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ett lite mer ”aggressivt” ledarskap tolkas det som manligt av omgivningarna och många 

kvinnor får ta emot mycket kritik för att de beter sig mer som män än som kvinnor.85  

 Manligt ledarskap tillskrivs ofta egenskaper som kontroll, resultatorientering och ett 

pådrivande engagemang.86 På frågan om kvinnorna hade någon speciell ledarstil svarade en 

av respondenterna: 

 ”Ja, min ledarstil är lite mer jordnära och ”pang på”. Orkar inte med spel och politik – då 

slutar jag hellre. En del uppskattar denna ledarstil, andra blir orolig när man är så ärlig. Det 

är nog lite ovanligt”  
 

Denna respondent kan tillskrivas ett lite mer manligt sätt i sitt ledarskap. Detta kan jämföras 

med en av de övriga respondenterna som på samma fråga svarar:  

”Både ja och nej. Min ledarstil bygger på det man säger utmärker ett positivt ledarskap. Det 

jag får reda på genom utvärderingar är att jag är bra på att lyssna, bekräfta, ge feedback och 

uppmuntra mina medarbetare och att de tycker att jag är en bra chef”  

 

Respondentens svar kan därmed anses som mer kvinnligt då kvinnligt ledarskap kännetecknas 

av att vara mjukare och mer känslosamt än det så kallade manliga ledarskapet.  

 

Samhället tillskriver gärna män och kvinnor olika egenskaper om hur en man respektive en 

kvinna beter sig i olika situationer och samanhang.87 På frågan om respondenterna ansåg att 

män leder på ett manligt sätt och kvinnor på ett kvinnligt sätt blev svaren:  

”Ja, det finns en viss skillnad i ledarstilen men det är svårt att generalisera. Det finns män 

som utövar kvinnligt ledarskap och tvärtom. Det typiskt manliga ledarskapet är hierarkiskt, 

det vill säga chefen bestämmer. Det typiskt kvinnliga bygger mer på samsyn i teamet.” 

 

”Ja, det finns skillnader men det är inte alltid så att det innebär att det är skillnader på hur 

män respektive kvinnor leder. Det är lätt att generalisera och säga att män har en tuffare, 

tydligare stil och att kvinnor är mera processinriktade och har mera dialog.  Men en kvinna 

kan leda på ett mera manligt sätt och vice versa.”  

 

”Nej, ledarstil är personligt.”  
 

Alla respondenter ansåg alltså att man inte kan dela in ledarskap i manligt och kvinnligt på ett 

sådant sätt att vissa egenskaper tillskrivs just männen och andra egenskaper som till exempel 

kommunikation och större känslor tillskrivs kvinnorna. De var överens om att ledarskap är 

något personligt och att män kan leda på ett ”kvinnligt” sätt medan kvinnor kan leda sin 

                                                
85 Dahlbom-Hall  Natur & Kultur 1996 s 56 
86 Fagerfjäll SNS Förlag 2003 s 41 
87 Ibid s 36 
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anställda på ett mer dominant så kallat ”manligt” ledarskap. Därmed ansåg våra respondenter 

att bilden samhället har hur en man eller en kvinna ska bete sig inte gäller inom ledarskap. 

 

På frågan om hur respondenterna kommunicerade med sina anställda blev resultaten att de 

alla kommunicerar på ett sätt som inte bara behöver tillskrivas som ett typiskt kvinnligt sätt 

utan mer kan tillskrivas som ett typiskt svenskt sätt. Svensk ledarstil kännetecknas av 

kommunikation, uppsamlingsmöten och att ”jobba med öppen dörr”.88 

Några av svaren var: 

 
”Jag kommunicerar på många olika sätt. Direktkontakt med dem jag möter varje dag och 

inbokade möten med dem jag inte träffar varje dag. Jag  jobbar ”med öppen dörr” vilket 

innebär att jag är lätt att nå när jag är på plats. Jag svarar på all e – post  även om jag inte 

hinner läsa noga och ber att få återkomma eller talar om att jag inte hinner just nu. Jag 

tycker det är viktigt att skapa olika arenor och mötesplatser för dialog och kommunikation. 

Det är min uppgift att underlätta/skapa förutsättningar för detta.”  

 

”Genom att prata iaktta och lyssna.”  

 

På frågan om hur en god ledare eller chef ska vara svarade kvinnorna även där egenskaper 

som kan tillskrivas en typisk svensk ledare: 

 
 ”Det krävs trygghet och mod för att kunna leda sig själv och andra. En trygg och modig 

ledare vågar släppa fram sina medarbetare, vågar delegera, har tillit och förtroende för sina 

medarbetare och skapar förutsättningar för dialog och möjligheter och får andra att växa och 

utvecklas. En god ledare måste inte kunna allt själv, men måste vara tydlig och vara en god 

förebild. En god ledare trivs med sitt uppdrag och tycker om att jobba med andra mot ett 

gemensamt mål.”  
 

”Engagerad, intressant och kunnig”  
 
”Delegera tydligt och ge support så att medarbetaren lyckas med uppgiften. Som ledare ska 

man även vara tydlig och ärlig”  
 
”Lyfta sina medarbetare och få dem att själva börja skapa insikter. Ge utrymme för ansvar 

och intressant utveckling – samtidigt ha professionell koll på ekonomi och relationer”  

 
 

Respondenterna var alla ovetandes om ifall amerikanska kvinnor hade en annan ledarstil än 

svenska kvinnor. Svaren de hade grundades på olika uppfattningar kvinnorna har om 

amerikanska kvinnor och amerikaner i allmänhet. 

 

                                                
88 Alexander Intermedia Publications 2008 s 7 
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”Jag har ingen uppfattning om detta. Men med tanke på kulturella skillnader och hur 

studenter får utbildning i retorik/speach och fostras att ”ta för sig” mera än vad vi gör i 

Sverige är det förmodligen en del skillnader.”  

 
”Tror i alla fall att de jobbar mer. Vet inte så mycket om deras ledarskap”   
 

 ”Vet ej, men allmänt verkar amerikaner prata om sina goda kvaliteter mer.”  

 
Svaren på om ifall amerikanska kvinnor har det lättare att ta sig till chefsnivå hade kvinnorna 

svårt att svara på, på grund av att de hade för lite förkunskaper om ämnet. Ett av svaren var 

dock:  

”verkar ha längre kultur med barn och hushållshjälp som gör att det underlättar” 

I Sverige har vi inte samma möjligheter till barn och hushållshjälp då det kostar mycket mer 

än i många andra länder. Sverige har dock en utvecklad dagisverksamhet som hjälper 

småbarnsföräldrar då de behöver vara på jobbet. Dock får barnen bara vara på dagis ett visst 

antal timmar per dag vilket gör att många småbarns föräldrar har svårigheter att till exempel 

jobba över i samma mängd som till exempel amerikanska kvinnor som i större utsträckning 

har möjlighet till barnflicka och i många fall även har hushållshjälp som underlättar i hemmet. 

Detta medför att en del amerikanska kvinnorna får en något mindre arbetsbörda i hemmet 

jämfört med kvinnor i Sverige som kanske bara har dagis som underlättar för dem att ha 

möjlighet att göra karriär. 

5.3 Resultat och analys av amerikanska kvinnor 

Efter att ha läst in oss om ledarskap i USA visar resultaten vi fått fram att USA tenderar att ha 

ett mycket tuffare och hårdare arbetsklimat än vad vi i Sverige har och  anställda riskerar att 

lätt bli av med sina jobb om de inte gör det de ska. Vill man göra karriär inom företaget måste 

man jobba hårt och lägga sin fritid åt sidan. ”Det finns i många fall en brist på förståelse för 

behovet av ”balans i livet.”
89

 Amerikaner anses även kämpa mer för det de vill och har 

genom sin kultur fått med sig en större tro på sig själv och på det de gör. 90
 

 

Forskning vid Queens College visar att kvinnor i åldrarna 21-30 år som heltidsjobbar i New 

York i genomsnitt tjänar 17 % mer i månaden än motsvarande män. I USA är detta ett 

storstadsfenomen som förekommer i stort sett alla amerikanska städer.  

 
 

                                                
89 http://blogg.va.se/ledarskapusa/2009/03/14/arbeta-langst-innebar-inte-alltid-storst-framgang/ 090314 
90 http://www.talency.se 081001 s 17 
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Genom artiklar har vi tagit del av den amerikanska ledarskapskonsulten Rachelle Canters 

åsikter om amerikanska kvinnor och ledarskap.  

 
”Det amerikanska samhället anses vara ”mångfaldigt” i sig, där näringslivet är öppet för att 

ta in olika typer av kompetens. En annan framgångsfaktor anses också de strikta 

mångfaldsreglerna vara, som innebär tydliga regler kring diskriminering och därmed ett 

tvång att hantera frågan.”
91

 

Hon hävdar att trots detta är diskriminering fortfarande ett mycket stort problem för 

amerikanska kvinnor. Hon anser att kvinnor som försöker ta sig upp till ledarpositioner 

fortfarande stöter på problem och motstånd. Dock menar Canter  att teorin om glastaket bara 

är en illa vald metafor. Hon anser att det på vägen upp mot toppen finns gott om hinder och 

att det snarare är en labyrint som kvinnorna måste ta sig igenom istället för att de slår huvudet 

mot ett enda glastak.92 

 

Canter berättar även om att hon många gånger mött  kvinnor som trots utmärka meriter och 

kompetens tvivlar så mycket på sig själva att de inte tar för sig och vågar avancera uppåt. 

I samma intervju menar även Olivia Fox Cabane, egen företagare, USA  att många 

amerikanska kvinnor har dåligt självförtroende. Hon säger att hon aldrig mött på något glastak 

och att ingen i hennes närhet heller gjort det dock menar hon att många amerikanska kvinnor 

hindras av det dåliga självförtroende.93  

 

Det dåliga självförtroendet kopplas ihop både med teorierna om ”morsankulturen” och 

”flickanbudskapet” där man menar att kvinnorna tar på sig olika roller för att göra männen 

nöjda. Detta ger kvinnorna en känsla av att inte riktigt räcka till och vara lika kompetenta som 

männen i det de gör. 94 

 

Dåligt självförtroende kan även vara ett slags glastak då man inte helt har klart för sig vad det 

egentligen är för motstånd kvinnorna möter när de inte längre klarar av att klättar uppåt. Då 

kan dålig självkänsla vara ett slags glastak på samma sätt som till exempel motstånd från 

manliga kollegor kan vara det.95  

 

                                                
91 http://www.talency.se 081001 s 17 
92 http://www.campus.se 081217 
92 Ibid 
94 Dahlbom – Hall Natur och Kultur 1996 s 61h 
95 Ibid  
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Ledarskapskonsulten Rachelle Canters åsikt är att amerikanska kvinnor i 30-40 års ålder 

ramlar av karriärstegen därför att de inte kan förena den långa arbetstid och det engagemang 

det krävs att bli ledare med familjelivet som de flesta kvinnor vill ha. Då dagisverksamheten 

inte är lika utvecklad som i exempelvis Sverige gör många kvinnor valet att välja bort sin 

karriär och istället vara hemma några år med sina barn. Dock är det mycket vanligt för de 

kvinnor som väljer att kombinera familjeliv med karriär att man anställer en barnflicka som 

tar hand om barnen när föräldrarna är på jobbet. I USA är det även billigt och mer vanligt att 

man väljer att anställa personal som hjälper till med hushållet.96  

5.4 Resultat och analys av kvinnligt ledarskap i USA och Sverige 

 
Resultatet vi fått fram visar att ledarskap i Sverige och USA är mycket olika varandra.  

Sverige har ett ledarskap som kännetecknas av ett mjukt ledarskap där man jobbar mycket i 

grupp och stöttar varandra. Man undviker att konfrontera om man inte måste . Ilska anser man 

vara en svaghet, svenska ledare ska inte visa allt för stora känslor och helst vara lugna i alla 

situationer.  

 

Detta kan man jämföra med det amerikanska ledarskapet som är mycket bättre på att möta 

konflikter och gärna tar den.97
 

 

När den svenska ledaren ska definiera målen och hur målen ska nås ska detta göras genom att 

kommunicera med fakta, figurer och statistik. Svenskar anser att den så kallade ”tuffa chefen” 

som höjer rösten och har känslostark retorik tappar trovärdigheten och förtroendet hos de 

anställda istället för att få det.98 Denna aspekt kan relateras till amerikanskt ledarskap som är 

mycket ”hårdare” i sin utformning.99Amerikanska ledare är tydligare och rakare i sitt 

ledarskap jämfört med svenska ledare. De är inte lika rädda för förändringar som svenska 

ledare är och är mycket mer framtidsorienterade. I USA är man även mycket mer noggrann 

med titlar och man ”duar” inte sin chef som anställda gör i Sverige.  

 

När man i Sverige tar lite längre tid på sig att fatta beslut är man i USA mer känd för att göra 

snabba beslut som i vissa fall inte alltid är så genomtänkta.100Amerikanskt ledarskap är på så 

                                                
96 http://www.talency.se 081001 s 23 
97 http://blogg.va.se/ledarskapusa/2009/03/14/arbeta-langst-innebar-inte-alltid-storst-framgang/ 
98 Alexander, Intermedia Publications 2008, s 12 
99 Nye, Oxford University Press 2008, s 2 
100 http://www.talency.se 081001 s 23 
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sätt mycket tuffare än svenskt ledarskap. Svenskar är i allmänhet mer försiktigare. 

Amerikaner anser att det är en självklarhet att affärsverksamhet inte är någon slags 

välgörenhet och det är lättare att avskeda anställda som inte sköter sitt jobb jämfört med i 

Sverige där det är mycket svårare att bara avskeda en anställd som inte uppfyller kraven.101   

”Svenskar säger ”kan inte du titta lite på det här? – för en svensk innebär det en order, men 

en amerikan uppfattar det som ”gör detta om du får tid över”  

Per Engdahl, President, Höganäs Asia Region.102
  

 

Amerikaner är mer vana vid att få direkta order på det de ska göra, jämfört med i Sverige där 

man många gånger inte talar i klarspråk utan där man istället med hjälp av erfarenhet tolkar 

det chefen säger. Chefen säger vad man ska göra på ett mjukt sätt men den svenska anställda 

vet ändå vad som krävs av honom eller henne. Resultatet visar att amerikanska har två helt 

olika sätt att kommunicera med  sina anställda vilket gör att ledarskapsstilarna blir två helt 

olika. 

 

Amerikanskt ledarskap kännetecknas även av att man inte är lika rädd för att byta chefer till 

skillnad från Sverige där man har en lång tradition i den så kallade svenska modellen som 

genomsyras av att företag varar mycket längre jämfört med många andra länder och att 

cheferna sitter kvar på sina poster i mycket längre tid. I Sverige existerar ett gubbvälde som 

gör det svårt för kvinnorna att ta sig förbi. 

 

”Svenskar kan bli irriterade på att det ska rapporteras hela tiden. Amerikaner i sin tur blir 

tokiga på att det ska snackas så mycket i Sverige innan man kommer till beslut”  

Pernilla Pettersson Emenius, Stategic Product Manager, Ericsson103 

 

”Av amerikaner kan svenskar lära sig att bli tuffare, bli tydligare och att inte vara rädd för 

att misslyckas. Rädslan att misslyckas förlamar i Sverige”  

Jonas Mannerfeldt, VD och grundare, Actagon104 

 
Amerikanska kvinnor och amerikaner i allmänhet tror mer på sig själva och det de gör. I USA 

finns inte den så kallade jantelagen som i Sverige gör att många inte vågar tro på sig själva 

                                                
101 Ibid s 23 
102 http://www.talency.se 081001 s 23 
103 Ibid s 23 
104 Ibid s 19 
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och att de klarar av att avancera inom till exempel ett företag. Amerikaner är fostrade till att 

våga mer och ta risker i slutänden gör att även kvinnorna vågar avancera uppåt mot 

ledarpositioner. 

 

6 Slutdiskussion och konklusion 

Här diskuterar vi vad vi tyckte om vårt resultat och vår studie i helhet. 

 

6.1 Inledning slutdiskussion 

 
Vi tycker att vår studie var mycket intressant att skriva om. Dock är ämnet väldigt stort och 

det är mycket som vi hade velat ha med i studien men trots detta anser vi att vi har fått med de 

delar som vi anser vara relevanta för vår studie.  

 

6.2 Svar på forskningsfrågan och återkoppling till syftet 

 
Resultatet vi har fått fram visar att amerikanskt och svenskt ledarskap skiljer sig avsevärt från 

varandra. Då svenskt ledarskap anses vara mjukare är amerikanskt ledarskap mycket hårdare. 

Det som chefen säger är lag och man tilltalar inte sin chef med bara förnamn. Det är chefen 

som styr och de anställda ska göra det de blir tillsagda. I Sverige ser man på ledarskapet på ett 

helt annat sätt. Chefen är du med de anställda och man jobbar mer som ett team där även 

åsikter från de som står under chefen räknas. Kommunikationen genomförs såleda på två helt 

olika sätt när man jämför en amerikansk ledaren med en svensk ledare. Då kvinnor anses 

kommunicera på ett mjukare sätt än män blir det ändå en stor skillnad i sättet amerikanska 

kvinnor kommunicerar med sina anställda jämfört med det sättet svenska kvinnor 

kommunicerar med sina anställda då amerikaner i allmänhet har ett hårdare sätt att 

kommunicera på. 

 

Även fast att USA och Sverige på många sätt är lika varandra finns det ändå kulturella 

skillnader som gör att vi till exempel som barn fostras på två helt olika sätt. Medan vi i 

Sverige hålls tillbaka lite för att inte sticka ut uppfostras amerikanska barn mer till att stå upp 

för sig och våga tro på det de gör. Amerikaner är helt enkelt bättre på att ta för sig än vad vi 

svenskar är. De är inte heller lika rädda för att chansa och sedan misslyckas. Vi svenskar är 

rädda för att chansa och misslyckas och sedan få höra ”Vad var det jag sa?” Lyckas vi får 

många istället höra att de blivit högfärdiga och att man tror att man är något. I USA finns inte 
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någon motsvarighet till den svenska ”jantelagen” som hindrar många svenskar från att våga 

satsa på det de tror på. I USA är det nästan tvärtom då jargongen är ”ju större desto bättre” 

och uttrycket ”den amerikanska drömmen” är känd över hela världen. Till USA åkte och åker 

man för att lyckas. Ju mer man lyckas där desto bättre är man. 

 

 Resultat vi fått fram visar även på att amerikaner i allmänhet är bättre på organisera om inom 

företaget och byta chefer för att få bättre resultat. Amerikanska företag har även en tendens att 

inte vara lika länge som svenska företag. I Sverige är vi kända för den ”svenska modellen” 

som innebär att företagen varar längre i Sverige och att man inte byter person på chefsposten 

lika ofta. Detta anser vi medför att det är svårare för svenska kvinnor att ta sig till 

chefspositioner då det är svårt att ta sig förbi det så kallade ”gubbväldet”. När man som i USA 

oftare byter ledare blir det lättare för kvinnorna att avancerar och få en chefsposition. 

 

Mycket forskning tyder på att kvinnor som väljer familjelivet och att föda barn har det mycket 

svårare att ta sig in och kämpa för en ledarposition än kvinnor som sätter familjelivet åt sidan. 

I Sverige har vi möjlighet till över ett års mammaledighet jämfört med amerikanska kvinnor 

som bara har tre månaders betald mammaledighet. Att vara borta från karriären så länge som 

vi är i Sverige kan göra det svårare för kvinnorna att ta sig tillbaka där hon slutade och sedan 

avancera.  

 

När vi i Sverige har dagis som kan hjälpa till när föräldrarna är på jobbet finns det i USA 

mycket större möjligheter att ha en karriär samtidigt som man har barn och familj. I USA är 

det mycket vanligare och även billigare att ta hjälp av en barnflicka. Barnflickan bor ofta hos 

familjen och detta ger även föräldrarna möjlighet att jobba över i mycket större utsträckning 

än vad svenska kvinnor kan då barn bara får vara på dagis ett visst antal timmar varje dag. Att 

amerikaner även i större utsträckning har möjlighet att utnyttja hushållsnära tjänster gör att 

arbetsbelastningen i hemmet som oftast ligger på kvinnan minskar. När kvinnan inte behöver 

lägga all fokus på hem och familj utan har möjlighet att ta hjälp minskar hennes press och hon 

kan rikta in sig mer på sin karriär. 

 

I Sverige ska man helst klara sig själv och inte ta hjälp av någon annan. Den svenska 

mentaliteten gör att det nästan anses som något fult eller att man beter sig för ”fint” om man 

anställer en barnflicka eller väljer att ha någon som städar. Många kvinnor lider även av dåligt 

samvete över att de i vissa fall prioriterar jobb framför familj. I USA är det mer godkänt att 
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man tar hjälp än vad det är i Sverige. Detta tror vi är stora orsaker till att kvinnor i USA har 

lättare till att göra karriär än vad svenska kvinnor har. Dock är resultatet vi fått fram att både 

amerikanska kvinnor och svenska kvinnor lider av dåligt självförtroende. Vilket stärker vår 

teori om att kvinnor tar på sig roller som en söt flicka eller en som en mor för att göra männen 

de arbetar med nöjda. 

 

6.2.1 Glastaket 
 
Glastakets vara och icke vara diskuteras mycket fram och tillbaka. En del menar att det finns 

och en del att det inte gör det. Vi tror absolut att något som ett glastak existerar när kvinnorna 

försöker ta sig till toppen, men vi är inte riktigt säkra på om vi skulle kalla det glastak utan 

istället som det den egna företagaren Rachelle Canter från New York kallade det, en labyrint. 

Vi tror att kvinnorna möter inte bara ett stort hinder utan ett flertal i olika storlekar som gör att 

de får kämpa i en labyrint för att ta sig uppåt. Vad det är för hinder kvinnorna stöter på kan 

vara allt från att männen inte tror på dem och behandlar dem som en mamma eller som en 

liten flicka, det kan vara ett slags motstånd från familjen på så sätt att kvinnorna väljer sina 

barn framför allt för långa dagar på jobbet, det kan vara att kvinnorna måste lägga allt för 

mycket fokus på hemmets skötsel, det kan vara samhället syn på kvinnorna som ledaren men 

det kan också vara en känsla av rädsla hos kvinnorna att bryta gamla mönster och traditioner 

som påstår att män skulle vara en mycket bättre ledare än en kvinna. Anledningarna kan vara 

många. 

 

Vi tror inte detta bara är specifikt för kvinnor från Sverige utan att detta är något som även 

amerikanska kvinnor i stor utsträckning möter. Det handlar egentligen bara om hur man 

bemöter glastaket eller labyrinten. En del kvinnor klarar att ta sig igenom medan en del 

kvinnor inte gör det. Då amerikanska kvinnor är bättre på att ta sig uppåt i karriären och 

krossa glastaket eller hitta rätt i labyrinten är vi övertygade om att detta beror på att de fostras 

på ett annat sätt redan som små. De är bättre på att ta för sig, även om amerikanska kvinnor 

lider av lika dåligt självförtroende som svenska så har de ändå en annan slags mentalitet med 

sig i ryggsäcken som vi tror gör att de ändå tror lite mer på sig själva och är mer inriktade på 

att verkligen lyckas än vad svenska kvinnor i allmänhet är.  

 

6.2.2 Organisationskultur 
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Vi tror att företagens organisationskultur bestämmer huruvida en ledare är en god ledare. Det 

är även här som det bestäms om ledaren kommer att klara av sitt arbete och om hon/han blir 

accepterad av medarbetarna. I organisationskulturen finns företagens värderingar, normer och 

regler för hur man ska bete sig. Dessa kan antingen vara nedskrivna eller/och oskrivna. 

Kommer det en ny ledare till ett företag så måste denna lära sig företagets värderingar, regler 

och normer för att kunna fungera tillsammans med medarbetarna. Vi tror att det är många 

ledare som inte tänker på att organisationskulturen är viktig för att man ska kunna leda sina 

medarbetare, sen kan det vara så att man kör mycket på rutiner och då är riskerna att företaget 

står stilla. Vi tror att de flesta organisationskulturer i Sverige är ganska lika, detsamma gäller 

företagen i USA, det blir desto svårare om man som ny ledare skulle komma till ett företag i 

ett annat land med sociala skillnader än vad man har i sitt egna land. Något som är självklart i 

Sverige är inte självklart i till exempel USA, man har inte samma syn på saker och ting. Vi 

anser att ledarskapet formas av organisationskulturen och att det ibland kan bli så att även om 

ledaren är kompetent, så är det inte en självklarhet att hon/han fungerar i balans med kulturen 

som medarbetarna har arbetat fram. Då blir ledaren inte en bra ledare för hon/han blir inte 

accepterad på samma sätt som om denna skulle vara i balans med organisationskulturen, då 

medarbetarna kanske anser att ledaren inte har samma värderingar eller mål som dem har. 

 

6.2.3 Olika ledarskapsstilar 
 
Det finns en mängd olika ledarskapsstilar, vi har tagit upp de vanligaste stilarna. Vi tror att 

man mixar bland de olika stilarna. Vi tror även att det inte är sådan stor skillnad på ifall du är 

en manlig eller en kvinnlig ledare när det gäller just ledarskapsstilar. Kvinnor tror vi tenderar 

till att välja det demokratiska/deltagande ledarskapet framför de ledarskapstilarna som känns 

lite hårdare som till exempel det auktoritära ledarskapet. Det behöver inte alltid vara så dock, 

vi anser att kvinnor tror att de måste ta till en hårdare ledarskapstil för att kunna hålla samma 

takt som männen. Men sen beror det helt och hålet på hur man är som person. Man ska inte 

dra alla över en kant, och alltid anta att alla kvinnor är osäkra och rädda för att avancera, när 

forskning visar att alltfler kvinnor blir ledare och vågar ta för sig mer. Vi diskuterade om att 

nu när det blir fler kvinnliga ledare så blir det en positiv spiral, de kvinnliga ledarna ger 

inspiration till både yngre och äldre kvinnor som blir självsäkrare och vågar därmed också ta 

steget upp.  

6.3 Fortsatt forskning 
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Ledarskap är ett brett ämne och det finns många olika infallsvinklar som man kan forska 

vidare om. Inom kvinnligt ledarskap finns det en mängd olika vinklar och teorier att forska 

om. Något som man skulle kunna göra är att man gå ännu mer på djupet och verkligen fick 

tag på amerikanska kvinnliga ledare så att man kunde jämföra mer på ett personligt plan. För 

att lyckas med det tror vi att man måste ringa upp dem och prata med dem på telefon för att få 

en annan och bättre relation till de tilltänkta respondenterna. Vi tror även att man ska göra 

intervjuerna via telefon för att enklare kunna ställa följdfrågor, vi anser att man kan få ut mer 

av intervjun om man gör på det sättet.  

 

Man kan även tänkas rikta in sig på andra områden inom kvinnligt ledarskap, till exempel hur 

kvinnorna kommunicera med medarbetarna eller hur de marknadsför sig själva. Det är frågor 

som vi tycker är beaktansvärda och det skulle vara intressant att läsa om. Om man vill ta det 

ett steg längre kan man även intervjua eller göra enkätundersökningar med den kvinnliga 

ledarens medarbetare. Detta för att få ett bredare helhetsperspektiv och för att jämföra 

ledarens syn på sitt ledarskap och hennes medarbetares syn på det. 

 

Man kan även forska vidare om glastaket mer på djupet, för att se vilka faktorer som glastaket 

utgörs av.  

 

Man kan också gå in på hur organisationskulturen forma de kvinnliga ledarna och här kan 

man då utgå från hur samhället ser ut. Det blir mer en genusforskning men det är fascinerande 

att se hur stor organisationskulturen påverkar ledarna och för att försöka förstå samarbetet 

mellan dessa. Här skulle man kunna fokusera både på ledarna samt medarbetarna för att få 

större validitet.       

6.4 Framtiden 

 
Vi anser att kvinnliga ledare enbart kommer att öka i antalet och att det blir kommer att bli 

mer accepterat i samhället att vara kvinna och chef. Vi håller även med Joseph S. Nye JR om 

att ledarskapet förändras till att man blandar mjuk och hård makt, detta tror vi att Sverige 

skulle kunna dra stor nytta av. Vi diskuterade om att yngre kvinnor är mer självsäkra och 

kommer inte vara rädda för att utmärka sig eller ta för sig, frågan där blir istället om de inte är 

för självsäkra för att se till andras behov.  
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Att det nu idag finns en trend om att man ska arbeta med mångfald på de svenska företagen, 

men ingen av oss skulle vilja få ett arbete bara för att man är kvinnor och företaget vill se bra 

ut inför allmänheten. Man vill ha arbetet för att man är den bästa lämpade för det.  
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Vi hoppas att det i framtiden inte spelar någon roll vilket kön man har eller inte heller vilken 

kultur eller sexuell läggning man har. Att man ser individen istället för att hänga upp sig på 

om man är man eller kvinna.  

Vi vill avsluta denna uppsats genom att citera William Shakespeare, vi tycker att citatet 

definierar ledarskap på ett bra sätt. 

 
"Some are born great, 

some achieve greatness,  

and some have greatness thrust upon 'em."
105

 

 

                                                
105 http://www.tnellen.com/ted/tc/schein.html  
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C-uppsats Kalmar Högskola  
 

Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågorna till de svenska kvinnliga ledarna 

 
1. Vad har du för utbildning? Har du fått någon vidareutbildning genom företaget? 
 
2. Hur avancerade du till där du är idag? 
 
3. Hur länge har du arbetat som ledare/chef? 
 
4. Vilka svårigheter har du stött på under vägen till där du är idag? Har du råkat ut för något 
motstånd från någon inom företaget, som exempel någon som kanske inte vill lyssna på dig 
eller någon som inte vill ha dig som ledare/chef? 
 
5. Har du någon gång känt dig särbehandlad i ditt ledarskap för att du är kvinna? 
 
6. Hur anser du att en god ledare/chef ska vara? 
 
7. Uppfyller du dina egna krav på hur en bra ledare/chef ska vara?  
 
8.  Hur ser du på din egen ledarposition?  
 
9. Tror du att du har en specifik ledarstil? 
 
10. Anser du att det finns någon skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap? 
 
11. Hur kommunicerar du med dina medarbetare? 
 
12. Anser du att amerikanska kvinnliga ledare har en annan ledarstil än svenska kvinnor?  
 
13. Vad anser du om amerikanska kvinnliga ledare?  
 
14. Tror du att kvinnor i USA har lättare att ta sig till chefsnivå än svenska kvinnor? 
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Bilaga 2. Intervjusvar från Hélène Bistöm från Vattenfall 

 
1. Vad har du för utbildning? Har du fått någon vidareutbildning genom företaget? 
Civ ing Maskinlinjen KTH (M89), första delen av Civ ing programmet på Handelshögskolan Stockholm 
från företaget 
 
2. Hur avancerade du till där du är idag? 
Både tur och skicklighet ;-) 
Mitt bästa karriärstrick: Gör alltid ett bra jobb med målet att ”få chefen att lyckas med sitt jobb” Man 
behöver alltså sätta sig in i chefens utmaning, vad som förväntas av honom/henne och sedan göra 
bästa möjliga insats för att han/hon ska lyckas med sitt jobb. Då har man gjort absolut bäst nytta för 
företaget och förtjänar sin karriär. 
Turen i sammanhanget är att det kom in en chef högt upp i organisationen som såg hur jag arbetade 
och rekryterade mig som första kvinnliga affärsområdeschef i Vattenfall. 
 
3. Hur länge har du arbetat som ledare/chef? 
Sedan 2001 
 
4. Vilka svårigheter har du stött på under vägen till där du är idag? Har du råkat ut för något 
motstånd från någon inom företaget, som exempel någon som kanske inte vill lyssna på dig eller 
någon som inte vill ha dig som ledare/chef? 
Alla stöter på svårigheter. Det viktigaste är att lära sig att hantera dessa. Svårigheterna består ofta i 
avundsjuka och den sk könsmaktsordningen, dvs att den omedvetna utgångspunkten för de allra flesta 
(både män och kvinnor) är att en man är mer trovärdig ’än en kvinna. Detta leder ibland till att man inte 
lyssnar på kvinnan förrän hon ”tar i”. Det har även jag råkat ut för.  
 
5. Har du någon gång känt dig särbehandlad i ditt ledarskap för att du är kvinna? 
Ja, man får alltid ofta uppmärksamhet, på gott och ont. 
 
6. Hur anser du att en god ledare/chef ska vara? 
Delegera tydligt och ge support så att medarbetaren lyckas med uppgiften. Tydlig och ärlig bör man 
vara. 
 
7. Uppfyller du dina egna krav på hur en bra ledare/chef ska vara?  
Ja, utom att jag kunde bli bättre på att stötta medarbetarna. Jag tror ofta att de klarar sig utan detta och 
det tar en stund innan jag märker att de behöver stöd. 
 
8.  Hur ser du på din egen ledarposition?  
Har idag ett nytt, tufft jobb och har ännu inte byggt ”mitt varumärke” i just denna position. Det innebär att 
jag fortfarande kan utveckla min ledarposition. Däremot har jag förstått genom vår ”ledningsgrupps-
konsult” att jag har stort förtroende hos de övriga i koncernledningen. 
 
9. Tror du att du har en specifik ledarstil? 
Ja-lite mer jordnära och ”pang på”. Orkar inte med spel och politik – då slutar jag hellre. En del 
uppskattar denna ledarstil, andra blir orolig när man är så ärlig. Det är nog lite ovanligt. 
 
10. Anser du att det finns någon skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap? 
Ja, men det är svårt att generalisera. Det finns män som utövar kvinnligt ledarskap och tvärtom. Det 
typiskt manliga ledarskapet är hierarkiskt, dvs chefen bestämmer. Det typiskt kvinnliga bygger mer på 
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samsyn i teamet. 
 
11. Hur kommunicerar du med dina medarbetare? 
Till direktrapporterande: Dagligen per telefon och mycket email. Avstämningsmöten varannan vecka. 
Till direktrapporterande och deras ledningsgrupper: Weekly update – personligt mail varje fredag med 
veckans viktigaste händelser. 
Till samtliga medarbetare (ca 5300) Newsletter (html sida utskickad via mail) en gång/månad 
 
12. Anser du att amerikanska kvinnliga ledare har en annan ledarstil än svenska kvinnor?  
Tror i alla fall att de jobbar mer. Vet inte så mycket om deras ledarskap. 
 
13. Vad anser du om amerikanska kvinnliga ledare?  
Inget speciellt. Precis som alla amerikaner har de ett annat sätt, men det handlar nog inte om 
manligt/kvinnligt. 
 
14. Tror du att kvinnor i USA har lättare att ta sig till chefsnivå än svenska kvinnor? 
Vet ej. 
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Bilaga 3. Intervjusvar från Helène Eriksson-Elf från Göteborg Stad 

 
1. Vad har du för utbildning? Har du fått någon vidareutbildning genom företaget? 
Jag har en pedagogisk högskoleutbildning med påbyggnad inom organisation och ledarskap. 
Jag har gått  flera ledarutvecklingsprogram genom företaget. 
 
 
2. Hur avancerade du till där du är idag? 
 Jag har jobbat med många olika typer av ledaruppdrag,, Jag har börjat som ledare för ca 20 personer 
och fått större/mera komplexa uppdrag  (från enhetschef-diistriktschef-utvecklingschef-
verksamhetschef-stadsdelschef-organisationsdirektör-vice stadsdirektör). 
 
3. Hur länge har du arbetat som ledare/chef? 
Jag har arbetat som chef/ledare i 29 år 
 
4. Vilka svårigheter har du stött på under vägen till där du är idag? Har du råkat ut för något 
motstånd från någon inom företaget, som exempel någon som kanske inte vill lyssna på dig eller 
någon som inte vill ha dig som ledare/chef? 
Som ledare stöter man på motstånd och svårigheter hela tiden. Men det är just detta som är en av 
utmaningarna där man som ledare måste möta den aktuella situationen, gruppen, problemet för att 
skapa förutsättningar att komma vidare. 
Däremot har jag aldrig stött på motstånd mot mig som person, dvs att det har varit någon som inte ville 
ha mig som chef. Jag har alltid känt mig uppskattad och välkommen. 
 
5. Har du någon gång känt dig särbehandlad i ditt ledarskap för att du är kvinna? 
Nej – men som kvinna måste du vara mycket kompetent för att lyckas med det som män ibland inte har 
samma krav på. 
 
6. Hur anser du att en god ledare/chef ska vara? 
Det krävs trygghet och mod för att kunna leda sig själv och andra. En trygg och modig ledare vågar 
släppa fram sina medarbetare, vågar delegera, har tillit och förtroende för sina medarbetare och skapar 
förutsättningar för dialog och möjligheter för andra att växa och utvecklas. En god ledare måste inte 
kunna allt själv, men måste vara tydlig och vara en god förebild. 
En god ledare trivs med sitt uppdrag och tycker om att jobba med andra mot ett gemensamt mål..  
 
 
7. Uppfyller du dina egna krav på hur en bra ledare/chef ska vara? 
 Jag det tror jag att jag gör. Jag funderar mycket över mitt ledarskap och hur jag på bästa sätt kan bidra 
till att mina medarbetare gör ett bra jobb och får möjligheter att  utvecklas. Jag har gått många 
ledarutbildningar och låter mina medarbetare utvärdera mig och mitt ledarskap regelbundet så jag får 
feedback på mitt ledarskap.  
 
8.  Hur ser du på din egen ledarposition?  
Min roll är  viktig som förebild och samordnande i organisationen. Jag upplever att jag har en bra 
position, är uppskattad och får gehör för de frågor som ska ledas, fördelas och genomföras. 
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9. Tror du att du har en specifik ledarstil? 
Både ja och nej. Min ledarstil bygger på det som man säger utmärker ett positivt ledarskap. Det jag får 
reda på genom utvärderingar är att jag är bra på att lyssna, bekräfta, ge feedback och uppmuntra mina 
medarbetare och att de tycker jag är en bra chef.. 
 
 
10. Anser du att det finns någon skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap? 
Jag det finns skillnader men det är inte alltid så att det innebär att det är skillnader på hur män resp 
kvinnor leder. Det är lätt att generalisera och säga att män har en tuffare, tydligare stil och att kvinnor är 
mera processinriktade och har mera dialog.  Men en kvinna kan leda på ett mera manligt sätt och vice 
versa.  
 
 
11. Hur kommunicerar du med dina medarbetare? 
På många olika sätt. Direktkontakt med dem jag möter varje dag och inbokade möten med dem jag inte 
träffar varje dag. Jag  jobbar ”med öppen dörr” vilket innebär att jag är lätt att nå när jag är på plats. Jag 
svarar på alla mail även om jag inte hinner läsa noga och ber att få återkomma eller talar om att jag inte 
hinner just nu. Jag tycker det är viktigt att skapa olika arenor och mötesplatser för dialog och 
kommunikation. Det är min uppgift att underlätta/skapa förutsätttningar för detta.  
 
  
12. Anser du att amerikanska kvinnliga ledare har en annan ledarstil än svenska kvinnor?  
Jag har ingen uppfattning om detta. Men med tanke på kulturella skillnader och hur studenter får 
utbildning i retorik/speach och fostras att ”ta för sig” mera än vad vi gör i Sverige är det förmodligen en 
del skillnader. 
 
13. Vad anser du om amerikanska kvinnliga ledare?  
se ovan 
 
14. Tror du att kvinnor i USA har lättare att ta sig till chefsnivå än svenska kvinnor? 
Se ovan – har ingen egen erfarenhet 
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Bilaga 4. Intervjusvar från Iréne Stewart Claesson från Lotsdesign 

 
1. Vad har du för utbildning? Har du fått någon vidareutbildning genom företaget?  
Master of art, Produktdesign, HDK. Innan dess kommunikationsstudier 1 år vid GU, konstnärliga studier 
i sammanlagt 3,5 år. Som egen företagare har jag självutbildat mig genom litteraturstudier, metod- o 
processutveckling, samt finansierat att vi har deltagit i småföretagarprogram. 
 
2. Hur avancerade du till där du är idag?  
Från två delägare i ek.för bildade vi aktiebolag med fyra delägare och då beslutades att jag med mest 
erfarenhet och kontakter skulle vara VD. 
 
3. Hur länge har du arbetat som ledare/chef?  
Två år eget bolag, två år projektledare HDK/Handels samt projektledare 2 år i KK-stiftelseprojekt. 
 
4. Vilka svårigheter har du stött på under vägen till där du är idag? Har du råkat ut för något 
motstånd från någon inom företaget, som exempel någon som kanske inte vill lyssna på dig eller 
någon som inte vill ha dig som ledare/chef?  
Självklart. Tänkt er själva att min förra enda kollega, man, nu blir underställd mina beslut i vissa fall. Det 
är en ständig växling mellan att medarbetare vill bli ledda och att man tar beslut och ifrågasättande om 
varför man skall ta beslut. Exemplen är många. 
 
5. Har du någon gång känt dig särbehandlad i ditt ledarskap för att du är kvinna?  
Ja. 
 
6. Hur anser du att en god ledare/chef ska vara?  
Lyfta sina medarbetare och få dem att själva börja skapa insikter. Ge utrymme för ansvar och intressant 
utveckling – samtidigt ha professionell koll på ekonomi och relationer. 
 
7. Uppfyller du dina egna krav på hur en bra ledare/chef ska vara?  
Mer och mer, det tar tid att lära sig. Men jag är ingen typisk ledartyp, inte tydlig nog eller långsiktigt 
strategisk. 
 
8.  Hur ser du på din egen ledarposition?  
Dubbelt. Inte givet att jag skall vara VD men jag kan vissa saker som firman behöver hos en VD.. 
 
9. Tror du att du har en specifik ledarstil?  
Ja, men varken sämre eller bättre än många. 
 
10. Anser du att det finns någon skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap?  
Ja. 
 
11. Hur kommunicerar du med dina medarbetare?  
Jag tar gärna frågor direkt men har lärt mig att formalisera vissa frågeställningar för att särskilja vår roll 
och intresse som anställda respektive ägare. 
 
12. Anser du att amerikanska kvinnliga ledare har en annan ledarstil än svenska kvinnor?  
Vet ej, men allmänt verkar amerikaner prata om sina goda kvaliteter mer. 
 
13. Vad anser du om amerikanska kvinnliga ledare? Vilka?  
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Beror på person – under bush-regimen har vi sett några förfärliga exempel. Många verkar lydiga inom 
en dold hierarki (condolesa rice) 
 
14. Tror du att kvinnor i USA har lättare att ta sig till chefsnivå än svenska kvinnor?  
Vet ej. 
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Bilaga 5. Intervjusvar från Gull-Britt Jonasson från Finja Betong AB 

 
1. Vad har du för utbildning? Har du fått någon vidareutbildning genom företaget? 
Ekonomutbildning i botten, sen livets hårda skola 
 
2. Hur avancerade du till där du är idag? 
Genom att visa vad jag gick för gradvis avancemang, först ekonomiassistent sen 
ekonomiansvarig sen vd för ett dotterbolag sen vd för moderbolag 
 
3. Hur länge har du arbetat som ledare/chef? 
25 år. 
 
4. Vilka svårigheter har du stött på under vägen till där du är idag? Har du råkat ut för något 
motstånd från någon inom företaget, som exempel någon som kanske inte vill lyssna på dig eller 
någon som inte vill ha dig som ledare/chef? 
Mycket motstånd, mycket beroende på att jag är en krävande person men också mycket 
beroende på att det var min fars bolag som jag jobbade i. 
 
5. Har du någon gång känt dig särbehandlad i ditt ledarskap för att du är kvinna? 
Ja, men både fördel och nackdel, mest fördel faktiskt. Om man säger eller gör något bra 
uppmärksammas det mer för att man är kvinna. 
 
6. Hur anser du att en god ledare/chef ska vara? 
Engagerad intresserad  och kunnig. 
 
7. Uppfyller du dina egna krav på hur en bra ledare/chef ska vara?  
Nja, vissa bitar men inte allt. 
 
8.  Hur ser du på din egen ledarposition?  
Jag är noga med att leva som jag lär. 
 
9. Tror du att du har en specifik ledarstil? 
Nej. 
 
10. Anser du att det finns någon skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap? 
Nej, det är personligt. 
 
11. Hur kommunicerar du med dina medarbetare? 
Genom att prata, iaktta och lyssna. 
 
12. Anser du att amerikanska kvinnliga ledare har en annan ledarstil än svenska kvinnor?  
Vet ej. 
 
13. Vad anser du om amerikanska kvinnliga ledare?  
Vet ej. 
 
14. Tror du att kvinnor i USA har lättare att ta sig till chefsnivå än svenska kvinnor? 
Verkar ha längre kultur med barn och hushållshjälp som gör att det underlättar. 
 


