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I livet sker det en socialisation gällande hur män respektive kvinnor ska vara och 
vilka egenskaper respektive kön bör ha. En organisations kultur samt struktur ser 
vi som något som påverkar människans fortsatta utveckling. Undersökningen har 
därmed utgått från socialisationens och organisationens påverkan på kvinnliga 
ledare. Teori menar att de typiska manliga egenskaperna är normen för 
ledarskap, vilket skapar svårigheter för kvinnor att nå chefspositioner. Utifrån 
detta har vi genomfört en undersökning på fem kvinnliga ledare i 
mansdominerade organisationer, där vi har sett till deras ledaregenskaper samt 
deras möjligheter till att utnyttja dessa. Vårt resultat har visat på att 
ledaregenskaper står oberoende av kön, då det är kopplat till individ. Kvinnorna 
besitter ledaregenskaper som beskriver en god ledare, utan att vara kopplat till 
vad som anses vara manliga egenskaper. Organisationerna påverkar ledarna, 
men viktigt att påpeka att det inte handlar om ett hämmande, utan istället om en 
utveckling av ledarskap.  
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1.	  INTRODUKTION 
Könsrollerna som finns i dagens samhälle har sin grund i bondesamhället. Mannen och 
kvinnans arbetsuppgifter skiljde sig bland annat på grund av olika egenskaper samt deras 
fysik. Trots de olika sysslorna bidrog de lika mycket till produktiviteten inom familjen, men 
det var en fördelning i vad som ansågs vara mansgöra och kvinnogöra. När industrialiseringen 
sedan kom skapades det stora förändringar inom det då rådande bondesamhället. Arbetet 
utfördes inte längre på familjens gård, då industrialiseringen bidrog till att mannen istället fick 
sälja sin arbetskraft och fick då ersättning för sitt utförda arbete. Arbetet innebar mer 
maskinarbete och det styrdes med hjälp av regler från arbetsgivare. Genom detta blev mannen 
försörjaren inom familjen. Innan industrialiseringen hade även kvinnan bidragit till 
försörjningen, men under denna tidsperiod blev kvinnans huvudsysslor istället att ta hand om 
hem och barn samt stå för omvårdnaden inom familjen. Det skapade i sin tur större skillnader 
mellan mannen och kvinnan, som sedan har kommit att påverka könsrollerna idag (Granberg, 
2011). 
 
Kvinnor är i allmänhet minoritet bland chef- och ledarpositioner och ses därför som 
avvikande på dessa positioner. Kvinnor kan tvingas anpassa sig efter mannen, som sägs vara 
normen, och som anses besitta alla de egenskaper som anses vara passade för en chef (Blom, 
1998). Organisationsstrukturen har även en betydelse i möjligheten för kvinnor att kunna 
avancera och nå chefspositioner. Det finns förväntningar på att kvinnor med ledarpositioner är 
annorlunda i jämförelse med män på samma position, detta ger konsekvenser som gör att 
kvinnors ledarskap hämmas (Wahl, 1992). Kanter (1977, ur Eriksson- Zetterquist m.fl., 2012) 
menar att kvinnor och mäns skilda positioner inom organisationer inte beror på skillnader 
mellan könen utan snarare på vilken position eller vilken roll personen i fråga innehar. Kanter 
sätter sig emot påståendet att kvinnor hämmas på grund av biologiska orsaker eller att det 
skulle bero på att de socialiserats in i kvinnliga könsroller. Istället ska svårigheterna för 
kvinnor bero på organisationen och att kvinnor främst arbetar med rutinmässiga 
arbetsuppgifter, eller att de har mer administrativa än beslutsfattande uppgifter. Ska kvinnor 
lyckas i karriären menar Kanter (1977, ur Eriksson- Zetterquist m.fl., 2012) att de måste vara 
en del av den innersta cirkeln i organisationen. Manliga ledare har en tendens till att rekrytera 
personer som liknar dem själva och då blir det ofta att de rekryterar män till de högre 
positionerna med beslutsfattande uppdrag.  
 
Forskning gällande män och kvinnor på ledarpositioner är stor, men är till största del sett ur 
ett manligt perspektiv. Normen för individer i organisationen är män och även normen hur 
ledare bör vara grundas på manliga egenskaper. Detta gör att kvinnor och kvinnliga 
egenskaper ses som något annorlunda och könsskillnader i arbetslivet ses därmed som ett 
kvinnoproblem (Eriksson- Zetterquist m.fl., 2012). Det skapar svårigheter för kvinnan att 
kunna ses som en individ inom en organisation, och blir istället en del i gruppen med kvinnor. 
Kvinnor blir därmed mer synliga och får mindre utrymme i att kunna göra fel, vilket gör att de 
kan bli mer försiktiga. Detta är något som kan minska deras förutsättningar för att kunna nå 
en chefsposition (Granberg, 2011).  
 
Vi har stött på det ovannämnda ämnet tidigare och har genom litteratur fått ett stort intresse 
för det problemområde som anses finnas. Det som vi vill undersöka är kvinnliga ledare i 
organisationer och då med en inriktning på organisationer som anses vara mansdominerade 
arbetsplatser. Anledningen till varför vi inriktar oss på mansdominerade organisationer är för 
att vi tror att det där kan vara större svårigheter för kvinnor att vara chefer, eftersom de i dessa 
organisationer är en minoritet. Vi vill utgå från vad teorin menar är typiska egenskaper för 
män respektive kvinnor och sedan jämföra vilka egenskaper kvinnorna i undersökningen 
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besitter. Får kvinnorna lov att utnyttja dessa egenskaper i organisationer som till stor del är 
mansdominerade eller måste de anpassa sitt ledarskap efter organisationerna.  

2.	  BAKGRUND	  

2.1	  Tidigare	  forskning	  
Agneta P. Blom nämner inledningsvis i sin artikel från år 1998 om kvinnors möjligheter till 
att vara just kvinna i sitt ledarskap, då de är en minoritet på chefspositioner inom 
organisationer. Detta kan bidra till att kvinnor tvingas anpassa sig efter vad som sägs vara 
normen, alltså männen. Blom (1998) ställer sig frågande till om utrymmet hade funnits för 
kvinnliga ledare att vara just som de är, hade det då skiljt sig från manligt ledarskap samt 
manlig ledarstil. Det påvisas med hjälp av tidigare undersökningar att kvinnors minoritet i de 
högre positionerna inte beror på deras brist på kunskap, utan att de helt enkelt har sämre 
förutsättningar i arbetslivet i jämförelse till männen. Anledningen till detta kan vara den syn 
som samhället har på mannen och kvinnan, där den stereotypa mannen och hans egenskaper 
anses vara mer passande för en chefsroll. 
 
Enligt stereotyper anses kvinnor som mindre kompetenta och mer känslosamma än män, som 
istället ses som kompetenta, tuffa och känslokalla (Blom, 1998). Blom (1998) nämner att 
studier kring detta ämne har visat på att kvinnor är beroende av män, lätta att påverka samt att 
män och kvinnor ses som raka motsatser. Dessa stereotyper kring mannen och kvinnans 
ledarskap och egenskaper kan påverka hur väl de blir bemötta på sina arbetsplatser, 
exempelvis kan det handla om brist på respekt vid en ledares konfrontation med en anställd. 
 
Blom (1998) hänvisar till tidigare forskning, som menar att man dömer personer man möter 
utefter deras kön utan att veta något om dem. Mannen får då ofta en högre status tillskriven 
till sig i förhållande till kvinnan som istället döms med en lägre status på grund av att hon har 
”fel kön”.  
 
Fenomenet gällande män och kvinnors möjligheter är uppmärksammat över hela världen och 
går inte att förklara ordentligt med hjälp av diskrimineringslagen eller kvinnors brist på 
utbildning eller erfarenhet. Studier som har genomförts de senaste åren gällande vilka faktorer 
som förklarar detta fenomen, har visat att kvinnor möter fler hinder än män vid tillsättning av 
högre positioner med större ansvar. Faktorer som försöker förklara kvinnors hinder till 
ledarpositioner genom psykologiska orsaker, alltså t.ex. brist på kunskap, intressen eller 
ambition, är inget som är empiriskt bevisat (Cuadrado m.fl., 2012). 
 
Ett sätt att förklara kvinnors underrepresentation på ledande positioner är att ta reda på om 
manliga och kvinnliga ledare använder sig av olika ledarstilar. Arbetssökandes ledarstil blir 
granskade och bedömda vid en tillsättning av en ledarposition. Likaså kan en ledare avskedas 
från sin position på grund av kritik mot sin ledarstil. Detta visar på att ledarstil är något som 
har en betydande roll och är något som diskuteras i litteratur. I och med detta har det studerats 
huruvida bristen på kvinnor på högre positioner kan bero på deras användning av en mindre 
effektiv ledarstil (Cuadrado m.fl., 2012). 
 
Cuadrado m.fl. (2012) talar om möjligheten för kvinnor och män att kunna skilja sig i sitt 
ledarskap, då en ledares beteende är en avgörande faktor för deras effektivitet och chanser till 
att avancera. De senaste årtionden, har ett flertal forskare uppmärksammat betydelsen kring 
detta ämne och har därmed jämfört manliga och kvinnliga ledarstilar.  
 



	   8	  

Ledarstil skapar möjligheter till bedömning huruvida en ledares beteende är stereotypiserad 
av kön. Mannen ses generellt vara mer autokratiskt och uppgiftsorienterad i relation till de 
instrumentella aspekterna av genusstereotyperna, så som exempelvis aggressiv, driven, 
självständig, självförsörjande, dominant, kompetent eller rationell. I jämförelse ses kvinnan 
som mer demokratisk och relationsorienterad och i samband med det visar det att kvinnan är 
mer omtänksam, generös, känslig, förstående och godhjärtad (Cuadrado m.fl., 2012). 

2.1.1	  Ledarskap	  och	  chefskap	   
“Ledarskap är således en subtil process som handlar om ömsesidig påverkan, där tanke, 
känsla och handling förenas och skapar samarbete som tjänar de syften och värderingar som 
delas av både ledare och ledda” (Bolman m.fl., 2005, s.403, ur Nilsson, m.fl., 2011). Nilsson 
m.fl. (2011) anser att denna definition inte tar omgivningen i beaktning, då ledarskap måste 
anpassas efter struktur och situation. Nilsson m.fl. (2011) väljer därför att definiera ledarskap 
som en process där ledaren och medarbetarna samspelar för att uppnå organisationens satta 
mål.   
 
Chefskap ses som ett formellt begrepp, där organisationens ledning utser en person till en 
chefsbefattning. Med rollen som chef ska man nå organisationens satta mål med hjälp av 
resurser, så som medarbetare, maskiner, pengar och lokaler samt med rätten att kunna fatta 
specifika beslut. Förutom målstyrning, har rollen som chef även ansvarsområden inom 
planering, uppföljning, budget, organisering och personalansvar (Granberg, 2011).  
 
Ledarskap ses som ett informellt begrepp och förklaras med hjälp av faktorer som 
kommunikation, inflytande, motivation, flexibilitet, trovärdighet och engagemang (Granberg, 
2011). Ledarskap är en process där en person har ett inflytande på en grupp människor för att 
uppnå deras satta mål, motivera medarbetarna och skapa en trivsel på arbetsplatsen 
(Granberg, 2011, Jacobsen & Thorsvik, 2008). En ledare kan en person bli genom att få 
behörighet tilldelad till sig av en grupp som ser denne som passande (Granberg, 2011). 
Ledarskap kan ses som en process som en person driver med hjälp av andra. Detta genom att 
bland annat vägleda och uppmuntra till sysslor (Nilsson m.fl., 2011). 
 
I teorin är skillnaderna mellan ledarskap och chefskap förhållandevis klara, svårigheterna 
finns däremot att skilja på dem i praktiken, då begreppet chef eller chefskap idag kan gå under 
begreppet ledarskap (Granberg, 2011).  
 
Något som visar sig i de flesta definitioner av ledarskap är att ledare har en betydande roll i 
organisering och framgång inom organisationer. Ytterligare uppgifter kan även vara styrning 
av arbetet, förändring och det kan även vara att skapa visioner för verksamhetens framtid. Det 
är viktigt för organisationer att ha denna typ av ledare, för att kunna bevara sitt syfte och även 
kunna konkurrera med övriga organisationer. Definitionen av ledarskap har på senare tid fått 
en annan betydelse, då det inte bara refereras till ledaren som ensam person, utan att 
begreppet ledarskap nu även innefattar de ledda (Eriksson- Zetterquist m.fl., 2012). 

2.1.2	  Ledarstil	   
Kurt Lewin m.fl. (1939, ur Nilsson m.fl., 2011) urskilde tre stycken ledarstilar, nämligen 
demokratisk, auktoritär och “låt-gå” stilen. Den demokratiska ledarstilen handlar bland annat 
om flexibilitet och tolerans och vid denna ledarstil har de underställda en möjlighet att vara 
med och påverka. Den auktoritära är däremot intolerant mot nya idéer och en sådan ledare 
ställer krav på en lydnad från sina underordnade. Den sista ledarstil som togs fram var “låt-
gå”, vilken innebär att ledaren är passiv i sitt ledarskap och styr därmed sina underställda 
ytterst lite. Lewin m.fl. menar är den auktoritära ledarstilen är effektiv då ledaren är 
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närvarande. Är ledaren inte närvarande minskar effektiviteten, och därför är den demokratiska 
stilen den mest effektiva och når ett högre resultat. Detta har blivit ifrågasatt på senare tid då 
andra forskare menar på att man som ledare inte behöver vara antingen eller av dessa stilar 
(Nilsson m.fl., 2011), utan att de istället kan kombineras. En kombination kan bidra till en 
större möjlighet för en ledare att kunna skapa sin egen ledarstil (Jakobsen & Thorsvik, 2008).  
 
När det talas om ledarstil och dess effektivitet ser man till situation, till exempel 
arbetsuppgifter eller till de anställda inom organisationen. Därför är det viktigt att ledaren är 
uppmärksam över hur situationen kan påverka resultat och effektiviteten av ledarstilen, samt 
att ledaren bör anpassa sitt handlande efter de anställda (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
 
Forskning kring genus har visat på att det är strukturer som gör att kvinnor och män har olika 
förutsättningar. Forskare från 1990-talet menar på att tankar kring ledarskap är påverkade av 
vad som anses vara maskulint (Nilsson m.fl., 2011). Mäns ledarstil sägs handla om 
konkurrens, kontroll, inget hänsynstagande till känslor, analytisk och ett tänkande kring 
hierarki. Medan kvinnor anses ha en ledarstil som präglas mer av kommunikation, demokrati, 
relationer, känslor och deras samarbetsvilliga inställning. Det kan begränsa deras ledarskap, 
då organisationer kan vara ovana av att ha kvinnliga chefer (Eriksson- Zetterquist m.fl., 
2012). 

2.1.3	  En	  god	  ledares	  egenskaper 
De personlighetsdrag som vanligtvis uppmärksammas hos en god ledare är deras 
aktivitetsnivå, som yttrar sig i ett snabbt och effektivt arbete. Ytterligare karaktärsdrag är 
deras intelligens som ligger över genomsnitt och deras självförtroende som skapar goda 
förutsättningar för ett bra arbete. En ledare bör ha en maktorientering, vilket innebär sökande 
efter makt, samtidigt som personen ska kunna balansera det och inte missbruka det. Andra 
drag kan vara ett tydligt prestationsbehov, en stark strävan att nå satta mål med hjälp av 
resurser, samt en utåtriktad personlighet som även visar på en säkerhet i sociala sammanhang. 
En god ledare har även en förmåga att hantera en större mängd information, samt har en 
sakkunskap kring organisationens ämnesområde (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
 
Studier visar på att en god ledare även besitter en större social intelligens i jämförelse med 
andra. Utifrån detta har det skapats tre kategorier av ledaregenskaper, så som personliga -, 
mellanmänskliga- och grupporienterade färdigheter. De personliga färdigheterna innebär en 
ledares självinsikt och dennes kunskap kring att handskas med uppkomna problem och stress. 
Mellanmänsklig färdighet handlar bland annat om ledares fallenhet för kommunikation samt 
att kunna lyssna på och motivera sina medarbetare. Den sista kategorin, grupporienterad 
färdighet, omfattar bland annat kunskap kring att kunna skapa en fungerande arbetsgrupp 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

2.1.4	  Kvinnligt	  och	  manligt	  ledarskap	  	  
Det finns ingen forskning som säger att en person föds till ledare, utan istället visar tidigare 
forskning på att vissa personliga egenskaper skapar större möjligheter för ett fungerande 
ledarskap. Trots detta är det viktigt att påpeka att de “rätta” egenskaperna inte självklart 
behöver bidra till ett bra ledarskap (Nilsson m.fl., 2011). Det har skett en förändring den 
senaste tiden som innebär att kvinnor träder allt mer in i arbetslivet. Dock finns det skillnader 
i vad för arbete kvinnor respektive män utför, exempelvis är omsorgsyrke något som är 
kvinnodominerat och ingenjörsyrket mansdominerat (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Skillnader 
finns inte bara i vad för arbete kvinnor respektive män utför, utan även fördelningen på de 
högre positionerna, då kvinnor fortfarande är underrepresenterade högre upp i hierarkin. 
Tidigare togs det för givet att mannen skulle vara i majoritet inom ledarskap och därför var 
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detta inget som uppmärksammades och sågs som en viktig fråga. Det talas om glastak inom 
organisationer, vilket innebär att organisationsstruktur hindrar kvinnor från att nå högre 
positioner (Nilsson m.fl., 2011). Trots det omtalade glastaket menar både manliga och 
kvinnliga ledare att kön inte har en väsentlig del i deras identitetsutveckling och karriär. 
Majoriteten menar istället på att det inte är relevant att blanda in kön i frågan om vem som är 
passande för en ledarroll. Under senare tid har det internationella intresset vuxit kring 
rekrytering av kvinnliga ledare. Många organisationer har idag ett mål om att öka antalet 
kvinnor på ledarposition och samtidigt kvalificera och motivera dem för dessa tjänster 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
 
Det finns studier som ser till skillnader mellan manliga och kvinnliga ledaregenskaper. Det 
har sagts att kvinnliga ledare bland annat har en större intelligens, mer känslor i sitt arbete och 
är bättre på att kommunicera i jämförelse med manliga ledare (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
 
Grant (1988) presenterar några kvinnliga egenskaper i sin artikel som hon menar skiljer sig 
från manliga egenskaper. Dessa har hon tagit fram genom att hon diskuterar att orsaker till 
skillnader mellan män och kvinnor inte enbart går att förklara med det biologiska. Utan att det 
beror på upplevelser inom familjen, i samhället samt de ekonomiska och politiska 
strukturerna. Utifrån dessa områden menar Grant (1988) att män och kvinnor skiljer sig i 
några aspekter som man ska ta hänsyn till, nämligen kommunikation och samarbete, 
tillhörighet, makt, fysiologi, emotionalitet, sårbarhet samt intimitet och omvårdnad. 
Egenskaperna som skiljer sig åt mellan könen och drag som går att urskilja utifrån 
ovannämnda aspekter är: 
 
- Att kvinnor är mer öppna för andras åsikter. 
- Att de har en kommunikation som är mer komplex. 
- Är mer inriktade på samarbete.  
- Att kvinnor lägger en större vikt på känslor.  
- Användningen av makt skiljer sig mellan könen. 
- Kvinnor visar mer omtänksamhet och intresse för medarbetare.  
 
Trots detta visar empiriska undersökningar på att skillnader mellan mäns och kvinnors 
ledarstil inte är stora, om man tar hänsyn till ålder, befattningsnivå etc. Om det finns några 
skillnader mellan män och kvinnor är det inget som behöver visa på en mindre effektivitet 
inom deras ledarskap och skillnader som undersökningarna visar kan istället bero på vilken 
typ av uppgift eller sammanhang det handlar om. Även om det inte är någon skillnad i 
ledarstil och egenskaper, går det att se att förväntningar hos medarbetare präglas av 
könsskillnader och visar på den stereotypa tanken kring vad som ses som kvinnligt respektive 
manligt (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
 
Wahl (1992) visar genom en undersökning att kvinnor kan ha svårt att avancera då det kan 
finnas hinder i organisationen, samt kvinnornas maktlöshet till påverkan av förändring 
gällande organisationsstrukturen. Kvinnors och mäns situationer påverkas av hur 
organisationen ser på möjligheter och makt. För att de ska ha samma villkor krävs det att det 
sker en förändring inom organisationen. Kvinnors och mäns olika möjligheter kan därför bero 
på organisationsstrukturen (Eriksson- Zetterquist m.fl., 2012).  

2.1.5	  Påverkan	  på	  kvinnors	  möjligheter	  i	  organisationer 
Det finns tre strukturer som hindrar kvinnors möjligheter i jämförelse med mäns inom 
organisationer: 
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- Möjlighetsstrukturen innebär att det är människors position som påverkar vad de får för 
möjlighet till att lyckas inom organisationer. Har en person goda möjligheter inom sin 
position påverkar det chanserna att utvecklas inom synsätt och värderingar. Detta i sin tur 
underlättar för att kunna avancera och det skapar engagemang och motivation till arbetet. 
Möjlighetsstrukturen kan kopplas till genusfrågan och syftar till att om män i en organisation 
är ambitiösa och engagerade kan det bero på den position de har. I jämförelse kan kvinnor 
uppfattas som mindre ambitiösa och mer inriktad på relationer i organisationen, vilken kan 
hämma deras möjligheter till att avancera (Eriksson- Zetterquist m.fl., 2012). 
 
- Maktstrukturen handlar om hur personers förmåga är kring att tillsätta resurser för att kunna 
uppnå satta mål. Kanter menar på att det finns skillnader i mäns och kvinnors möjlighet till 
makt och att kvinnor på så sätt får svårigheter kring att verkställa makt genom bland annat 
handlingar (Eriksson- Zetterquist m.fl., 2012).   
 
- Frekvensstrukturen handlar om betydelsen kring antalet, vilket innebär att det är relevant hur 
många personer det är av en specifik kategori inom organisationer. Vid tillhörande av en 
minoritet finns det en risk att blir sedd som en företrädare för den kategorin man tillhör och 
inte som den individ man är (Eriksson- Zetterquist m.fl., 2012). 
 
Minoritet kan i sin tur ge upphov till tre konsekvenser: 
 
- Synlighetseffekten innebär att minoriteten syns mer i jämförelse till majoriteten, då de som är 
annorlunda uppmärksammas mer. Om någon inom en minoritetsgrupp skulle begå något 
misstag blir personen representant för sin grupp och om personen istället skulle lyckas ses det 
som ett undantag (Eriksson- Zetterquist m.fl., 2012). Detta kan resultera till prestationsångest 
och press hos minoritetsgruppen. För att personerna ska bli accepterade måste de prestera bra, 
men om prestationen blir “för bra” skapas det en känsla av konkurrens bland övriga grupper 
(Höök, 2001). 
 
- Kontrasteffekten handlar om kultur i organisationer och att majoritetsgrupper ofta tar den för 
givet. Kommer en utomstående in i gruppen sker det ett stärkande av den befintliga kulturen 
eftersom majoriteten vill behålla sin kultur och de redan befintliga gränserna. Genom den 
avvikande personen skapar majoriteten en gemenskap och medlemmarna stärker sin känsla av 
likhet (Eriksson- Zetterquist m.fl., 2012). 
 
- Assimileringseffekten handlar om att personer ur minoritetsgrupper blir utsatta för en 
stereotypifiering, eftersom majoriteten väljer att generaliserar för att underlätta hanteringen av 
minoriteten. Trots att människor är olika kan en individ ses som en representant för en grupp, 
vilket kan bidra till att exempelvis kvinnliga ledare tvingas anpassa sig efter en föreställning 
(Eriksson- Zetterquist m.fl., 2012). 

2.2	  Teoretiska	  utgångspunkter 

2.2.1	  Socialisation 
Begreppet socialisation skapades i början av 1900-talet. Det definierades med den vuxna 
generationens påverkan till den yngre. Idag förknippas socialisation med barnens väg till den 
”vuxna världen”. Människans könsroll grundas och fastställs i tidig ålder och då vanligtvis 
inom familj och skola genom en socialisationsprocess, som kommer att fortlöpa under hela 
livet (Angelöw & Jonsson, 2000).  
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Enligt den rollteoretiska modellen lär sig individer att tillämpa sociala roller. Det är inte en 
process som enbart pågår utåt sett, utan det är även något som blir en del av individens 
personlighet. Människan blir integrerad i normer och värderingar genom att redan som barn få 
en roll inom sin familj, och det blir därmed en process som börjar tidigt hos individen. Ett 
förväntat beteende skapas i samband med individens kön (Angelöw & Jonsson, 2000). 
 
Det finns två aspekter av socialisation, den primära samt sekundära. Den primära 
socialisationen innebär den yngre generationens utveckling av kunskap de första åren i livet, 
som vanligtvis sker inom familjen eller inom skolan. Men viktigt att påpeka är att denna 
process inte enbart är förknippad med barnets första levnadsår, då det kan ske en lärdom inom 
den primära socialisationen under hela livets gång. Den sekundära socialisationen är mer 
specificerad till människans utveckling av färdigheter kopplat till samhällets normer, detta 
skapar förutsättningar för ett fungerande samspel. Inom socialisation kan man även urskilja 
ytterligare en process, den tertiära, som handlar om att människan skapar speciella 
värderingar genom exempelvis massmedia (Angelöw & Jonsson, 2000). 
 
Enligt Angelöw och Jonsson (2000) är värderingar och attityder något som skapas genom 
socialisation, och det är något som påverkas beroende på vilket kön man har. Frågor skapas 
kring vilka skillnader det finns mellan könsroller och hur det kommer sig att kvinnor och män 
behandlas olika. Det menas på att män och kvinnor inte bara skiljer sig genom det biologiska, 
utan att det även är kopplat till det personliga, så som exempelvis agerande och egenskaper.  
 
Angelöw och Jonsson (2000) menar ytterligare på att könsroller skapas genom interaktioner 
med samhället och att man i princip föds in i en könsroll med olika förväntningar gällande 
beteende och egenskaper. Om skillnader mellan kön skulle bero på det biologiska skulle män 
och kvinnor från exempelvis olika kulturer och generationer ha samma egenskaper, vilket inte 
stämmer. Detta stärks genom tidigare forskning som visar att könsroller är något som bestäms 
genom kultur och levnadsförhållanden (Angelöw & Jonsson, 2000).  
  
Män och kvinnor socialiseras in i olika könsroller och därför agerar de på olika sätt. 
Könsroller är något som skapas och hela tiden återskapas under livet som en social 
konstruktion. Människors egenskaper och definieringen av manligt och kvinnligt skapas alltså 
genom sociala integrationer, och detta är något som i sin tur påverkar kvinnors 
arbetslivsförhållanden. Kvinnan blir därmed behandlad som samhället har bestämt att kvinnan 
ska vara. Enligt liberalfeminismen blir människan genom socialisation tilldelad en roll som 
det sedan sker en anpassning efter, i detta fall lär sig kvinnan att de har ett lägre värde än 
mannen och att förhållandena ser olika ut mellan dem. Kvinnan blir därmed mer lämpad för 
vissa uppgifter i jämförelse till mannen (Wahl, 1992).  
 
Kvinnor har inte samma möjligheter inom arbetslivet som män, därför finns det svårigheter 
för dem att utvecklas och skapa ett engagemang inom den organisation de arbetar. Det finns 
därmed en problematik för kvinnor att kunna avancera och få en befordran, och det kan bidra 
till att deras engagemang minskas inom arbetet (Angelöw & Jonsson, 2000). Det finns flertal 
förklaringar till kvinnors arbetsförhållanden och deras svårigheter att nå chefspositioner. 
Bland annat att de inte har ett intresse att nå högre befattning (Wahl, 1992), på grund av att de 
har andra orienteringar (Fogelberg- Eriksson, 2005), eller deras brist på självförtroende för 
rollen (Wahl, 1992). 
 
Det har studerats könsmässiga skillnader inom arbetslivet. Det visas att genom att tillhöra en 
minoritet blir det mer påtagligt om man skulle begå några misstag i sitt ledarskap och blir mer 
synlig i allmänhet inom organisationen i jämförelse till majoriteten. Det skapas ett 
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prestationstryck hos minoriteten, samt en känsla över att de representerar alla i sin grupp 
(Angelöw & Jonsson, 2000).  
 
Genom att minska de negativa attityderna som kan finnas mot kvinnor kan det skapa bättre 
förutsättningar för dem att nå ledarpositioner. Hade det inte skett en socialisering in i 
könsroller hade det också kunnat ge fler möjligheter för kvinnor att avancera (Wahl, 1992).   

2.2.2	  Jämställdhet 
Jämställdhet innebär att människan har samma möjlighet till att påverka formandet av 
samhället oavsett kön. För att det ska kunna vara genomförbart krävs det att alla har samma 
möjligheter, rättigheter samt skyldigheter. Begreppet jämställdhet används vid sammanhang 
då det talas om män och kvinnor och förhållandena däremellan (Granberg, 2011).  
 
Det finns två aspekter av jämställdhet, kvantitativ och kvalitativ. En kvantitativ jämställdhet 
råder när det är en jämn fördelning mellan män och kvinnor inom organisationen. För att en 
organisation ska räknas som dominerat av ett kön behöver fördelningen vara minst 60 % 
representerat av det specifika könet. Kvalitativ jämställdhet betyder att både kvinnors och 
mäns erfarenheter, kunskaper och värderingar ska tas tillvara på och att alla har samma 
möjligheter till att påverka samhällets utveckling (Granberg, 2011).  
 
Det finns olika förklaringar till varför det skulle finnas ojämställdhet. Den första förklaring är 
den biologiska som innebär att män och kvinnor skiljer sig rent biologiskt från varandra, och 
på grund av detta fått ett olikt värde. Den andra förklaringen är genom könsroller. Dessa är 
något vi fostras in i redan vid födseln, och vi lär oss exempelvis att flickor ska leka med 
dockor och pojkar med bilar. Ett tredje sätt att förklara det är genom genus. Precis som 
könsroller fostras flickor till kvinnor och pojkar till män, och det skapar skillnader mellan 
könen i vårt samhälle (Granberg, 2011).  
 
Granberg (2011) presenterar ett flertal undersökningar som gjordes under 1900-talet, där 
forskarna jämförde män och kvinnor åt i intelligens, känslor, attityder, karaktär och intressen. 
I resultatet kunde de inte urskilja att det fanns någon markant skillnad mellan könen, utan att 
det var större skillnad inom gruppen med kvinnor och inom gruppen med män. 

2.2.3	  Organisationsstruktur 
En organisation bygger på att vissa delar eller funktioner ska finnas, hur arbetet ska fördelas 
samt hur arbetet ska samordnas. När det “designas” en organisation finns det många 
parametrar att ta hänsyn till och det ska även ses till hur de samverkar med varandra samt 
vilken omgivning och miljö de verkar i. Forskare har försökt identifiera återkommande 
mönster vid utformande av struktur och har tagit fram att det finns olika organisationsformer. 
Det är något som vanligtvis bestäms utefter situation (Forslund, 2009).  
 
En organisation bestäms efter hur organisationsstrukturen är uppbyggd. En struktur kan 
jämföras med ett hus som är utformat för att människor ska kunna verka både i och utanför. 
Människor vill, precis som de vill med ett hus, anpassa organisationen efter vad som ska ske i 
den. För att göra det enkelt brukar det ritas upp ett organisationsschema för att visa hur 
organisationen är uppbyggd (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
 
Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att organisationsstruktur har tre allmänna effekter på 
människors beteende nämligen fokus, koordinering och stabilitet. Organisationsstruktur 
skapar alltså för det första ett fokus, vilket den gör genom att avgränsa både vad individ och 
organisation ska ha för ansvar och vad de ska syssla med. För det andra fungerar 
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organisationen koordinerande då både organisation och individ behöver samordna sig för att 
göra ett så bra arbete som möjligt. Samordnas både tjänster och beteende hos personalen 
presterar de i regel bättre än i en grupp med isolerade människor. Organisationsstrukturen 
skapar även en stabilitet då individerna vet sin roll i organisationen och de flesta vet vilka 
uppgifter de ska utföra när de kommer till arbetet.  
 
Dessa tre effekter av organisationsstruktur kan ses både som positivt och negativt, beroende 
på vad organisationen vill uppnå. I vissa organisationer måste det till exempel finnas ett stort 
fokus och en bra stabilitet för att kunna behålla samma arbetssätt. I andra organisationer 
fungerar den strukturen istället hämmande i utvecklingen. Organisationsstruktur måste hela 
tiden balansera mellan att skapa stabilitet men samtidigt skapa förnyelse och vidareutvecklas. 
Detta är något som hela tiden är en stor utmaning när det kommer till att utforma 
strukturer. Att kunna balansera dessa ytterligheter och se till vilken riktning organisationen 
drar mot är svårt, och många gånger möts krav uppifrån med krav från medarbetarna 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

2.2.4	  Organisationskultur 
När det talas om organisationer och hur de fungerar går det inte att utesluta att blanda in det 
som kallas organisationskultur, då människor har en tendens till att utveckla gemensamma 
mönster av mening och förhållningssätt, vilket sedan uttrycks i bestämda handlingssätt 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Definitionen av organisationskultur som Jacobsen och Thorsvik 
(2008) använder sig av är att tankar, åsikter och upplevelser är gemensamma för flera 
personer i ett visst socialt sammanhang. Organisationskultur ses som något ytterst viktigt och 
kan fungera som ett styrmedel och kan visa vägen för hur man bör agera i vissa bestämda 
lägen i en organisation.  
 
Kulturen kan ses som en kognitiv karta som gör att individer vet vilken information de ska 
koncentrera sig på samt vilken information de ska ta till sig och bearbeta (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). Vidare menar Jacobsen och Thorsvik (2008) att i organisationer med starka 
kulturer råder ett större förtroende mellan ledare och medarbetare samt mellan olika enheter. 
Dessa organisationer blir mer effektiva då det finns ett förtroende bland medarbetarna och de 
känner inget behov av ytterligare information för att kunna utföra sina uppgifter. Att ha ett 
starkt förtroende kan fungera kostnadseffektivt genom att det fungerar som ett substitut för 
information och administrativ kontroll. 
 
Kulturen i organisationer skapar samhörighet och en grund för social gemenskap, och 
tillfredsställer individers sociala behov. Kulturen skapar en grupp med samma värderingar 
och uppfattningar samt en bild av hur individer bör agera i organisationer (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). 
 
En organisations kultur kan växa fram på fem olika sätt, enligt Granberg (2011). Det första 
sättet är genom chefer och ledare, och då speciellt om de varit i organisationen en längre tid. 
Det andra sättet är när medarbetare likställer sig med ledares visioner, deras förväntningar, 
hur de agerar och ser till vad som är av betydelse för ledarna. Det tredje sättet handlar om att 
en kultur kan växa fram genom följder av kritiska incidenter. Det fjärde sättet när 
företagskultur växer fram är då det finns ett behov av att ha en fungerande relation mellan 
medarbetarna, genom detta skapas värderingar och förväntningar. Det sista sättet handlar om 
kontextens påverkan till kultur, alltså organisationens miljö (Granberg, 2011).    
 
Utöver dessa fem sätt kan organisationskultur växa fram på två andra grundläggande vis. En 
kultur kan skapas genom en traumatisk väg, då det handlar om människors användning av 
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försvarsmekanismer vid uppkomna hot inom organisationen. Det behöver inte resultera till 
något dåligt, men det menas på att risker finns med detta sätt. Det andra sättet är mer positivt 
då det istället handlar om att kulturer växer fram genom att det tydliggörs, förankras och 
befästes saker som är inom organisationen (Granberg, 2011).    
 
Granberg (2011) menar på att själva definitionen av begreppet organisationskultur inte har 
någon större betydelse, så länge de anställda inom en organisation har en gemensam syn på 
dess kultur och på vilket sätt den ska användas. 
 
Det talas om att en organisationsstruktur samt kultur skapas av männens intressen, och att 
organisationer utför en disciplinering och förtryckning av kvinnor på arbetsplatser och att 
organisationer därmed gynnar männens intressen. Detta påverkar i sin tur hur högt en kvinna 
kan ta sig i hierarkin. En organisations “glastak” kan vara präglat av normer och värderingar, 
och det kan därmed leda till svårigheter för kvinnan att avancera (Jacobsen & Thorsvik, 
2008). Värderingar inom organisationer är något som skapas då människan spenderar mycket 
tid med varandra samt försöker hitta lösningar till olika uppgifter (Granberg, 2011).  

2.3	  Syfte	  och	  problemformulering	  	  
Genom hela livet sker en socialisering in i könsroller gällande hur mannen respektive kvinnan 
ska vara och vilka egenskaper respektive kön bör ha. Litteraturen menar på att de typiska 
manliga egenskaperna är normen för ledarskap. Detta skapar svårigheter för kvinnor att nå 
chefspositioner. Vi ser det intressant att undersöka hur kvinnliga ledaregenskaper ser ut i 
mansdominerade organisationer och hur de förhåller sig till teorin, samt om det finns 
utrymme för dessa ledare att utöva sitt ledarskap i respektive organisation.  

2.3.1	  Frågeställningar	  
- Vad anser kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer att de själva har för 

ledaregenskaper? 
 

- Får kvinnorna lov att utnyttja sina ledaregenskaper i organisationerna de arbetar i? 

3.	  METOD	  

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter 
Undersökningen ser till vilka ledaregenskaper kvinnliga ledare i mansdominerade 
organisationer anser sig ha och även om de får lov att utnyttja dessa i organisationerna de 
verkar i. Detta kan ses som ett förarbete för en mer omfattande undersökning. Anledningen 
till detta är att materialet i denna undersökning inte kan ses som tillräckligt omfattande för att 
kunna generalisera och vi har inte heller material för att kunna genomföra en jämförelse 
mellan deltagarna. 
 
Ett intresse för denna undersökning hade redan tidigt skapats då vi läst om ledares egenskaper 
och om hur mannen anses vara normen för hur en ledare bör vara. Med teori som grund för 
vår forskning har ett deduktivt synsätt används genom arbetet. Anledningen till det valda 
arbetssättet var främst för att vi utgick från teori och tidigare forskning och att det la grunden 
för vår undersökning och tillvägagångssätt när vi utformade metodverktyget.  
 
För att genomföra undersökningen valdes, trots det deduktiva synsättet, ett kvalitativt 
angreppssätt. Vanligast inom kvalitativ forskning är att använda sig av ett induktivt synsätt, 
och då välja teori efter framtagna forskningsresultat. Däremot börjar det bli mer vanligt inom 
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den kvalitativa forskningen att pröva teori innan datainsamling påbörjats och detta är något 
som visar på att den kvalitativa forskningen har fått en större mognad. Kvalitativa studier 
bygger på forskningsstrategi där fokus är mer på ord än på kvantifiering vid insamlande och 
analys av information (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar att en ståndpunkt i det 
kvalitativa synsättet är att det ska vara kunskapsteoretiskt där tyngden ligger på att det ska ske 
en förståelse av den sociala verklighet som deltagarna i en viss miljö tolkar som verklighet. I 
denna undersökning var det mer naturligt att använda sig av den kvalitativa 
forskningsmetoden då vi strävade efter att få en större förståelse och mer djup i svaren på 
frågorna. Med en kvantitativ ansats hade det blivit mer ytliga svar och deltagarna hade inte 
haft samma möjlighet att kunna utveckla sina tankar. Då det fanns svårigheter med att nå ut 
till tillräckligt många deltagare för att kunna använda sig av en kvantitativ metod var detta 
ytterligare en anledning till vår valda forskningsmetod. Att hitta kvinnliga ledare i 
mansdominerade organisationer hade blivit ett för stort arbete i sig eftersom resurser för att 
besöka olika företag i landet är begränsade. Därför ansågs det bättre med en kvalitativ metod 
med tanke på det ringa antalet deltagare.  

3.2	  Planering	  och	  genomförande 

3.2.1	  Urval 
Då undersökningen syftade till att se till kvinnor på chefsposition i mansdominerade 
organisationer betydde det att urvalet bestämdes utefter dessa kriterier. Bryman (2011) kallar 
det för målstyrt urval och det innebär att deltagarna väljs ut efter de forskningsfrågor som 
formulerats.  
 
För att nå ut till eventuella intervjupersoner använde vi oss av en kontaktperson med ett brett 
nätverk och kunde på så sätt hitta ett urval som stämde in på kriterierna vi hade för 
undersökningen. Vi förlitade oss på vår kontaktperson när vi efterlyste kvinnliga ledare i 
mansdominerade organisationer och kontrollerade inte detta med intervjupersonerna innan 
intervju bokades. Vi tog inte hänsyn till specifikt företag utan hade som kriterier att de skulle 
arbeta inom olika organisationer, då vi ansåg att resultatet skulle bli mer berikat i och med fler 
infallsvinklar. Vi tog inte heller hänsyn till ålder, hur länge de arbetat som chef eller något 
annat som inte hade med våra specifika kriterier att göra. Det enda fokus vi hade var att 
deltagarna i undersökningen skulle kunna berätta om sina ledaregenskaper och sina 
möjligheter till att utnyttja dessa i sina organisationer. Vi var alltså ute efter dessa kvinnors 
berättelser och erfarenheter.  
 
Utav åtta tillfrågade kvinnor på chefsposition visade fem stycken intresse och deltog i 
undersökningen och blev därmed vårt urval. Efter överläggning med handledare kom vi fram 
till att materialet vi fick in från de fem intervjupersonerna fungerade bra och ansåg därför att 
vi inte behövde nå ut till fler respondenter. Bryman (2011) menar att det är svårt att i 
kvalitativa undersökningar veta hur många personer som ska intervjuas och att man i många 
fall måste räkna med att vara flexibel och eventuellt intervjua personer man från början inte 
tänkt. Vid uttagning av urvalet var vi medvetna om att kontaktpersonen hela tiden hade insikt 
i vilka intervjupersoner som angetts, men eftersom endast fem av åtta tillfrågade deltog i 
undersökningen menar vi att kontaktpersonen inte med säkerhet kan veta vem som kan ha 
deltagit i undersökningen. 

3.2.2	  Instrument 
Vid insamling av empiri använde vi oss av semistrukturerade intervjuer, där vi intervjuade 
fem kvinnor på chefsposition i organisationer som anses vara mansdominerade. 
Semistrukturerad intervju innebär att man utgår från en intervjuguide där frågornas följd kan 
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variera. Frågorna kan vara öppet formulerade och beröra några specifika teman. 
Intervjupersonen har sedan stor frihet att utveckla sina svar och följdfrågor kan förekomma 
om intervjuaren anser att det behövs (Bryman, 2011). Vi utformade vår intervjuguide med 
hjälp av tre ämnen (se bilaga). Första ämnet handlade om hur organisationen ser ut i dagsläget 
gällande bland annat könsfördelning och hur jargongen på arbetsplatsen upplevs av 
intervjupersonerna. Det andra ämnet fokuserade mer på individen i sig och personens 
bakgrund. Frågor som berördes i denna del var bland annat om personen upplever att hon 
alltid varit en ledare, hur hon fick sin ledarroll, vilka förebilder hon har samt om hon tror att 
hennes bakgrund påverkat ledarskapet. Det sista ämnet handlade om deltagarens 
ledaregenskaper, om hon får lov att utnyttja dessa i organisationen hon är verksam i eller om 
hon behöver ändra på sina egenskaper.  
 
När intervjuguiden utformades utgick vi från vad vi har läst i Brymans bok om 
samhällsvetenskapliga metoder (2011) gällande hur en intervjuguide bör utformas. Vi utgick 
även från våra frågeställningar samt vad vi har läst i teori och tidigare forskning. Vi försökte 
även vara noggranna med att inte lägga några egna värderingar eller fördomar när vi 
formulerade frågorna. Eftersom vi utgick från ett deduktivt synsätt var detta extra viktigt för 
oss, då vi inte ville att våra tidigare kunskaper skulle hindra oss från att vara öppensinnade 
gentemot intervjupersonerna. Genom att gå in med en neutral inställning minskade det risken 
för att råka vinkla och påverka deltagarnas svar.  
 
Det råder diskussioner gällande alternativa kriterier vid bedömning av kvalitativa 
undersökningar. Då vissa forskare menar att både validitet- och reliabilitetsbegreppen är svåra 
att tillämpa, och istället ska begreppet tillförlitlighet användas vid dessa typer av 
undersökningar. Tillförlitlighet innefattar fyra delkriterier och har alla en motsvarighet i den 
kvantitativa bedömningen. Vår undersökning har ändå genomgående utgått från validitet- och 
reliabilitetsbegreppen. Vi använde oss av intern- och extern validitet samt intern- och extern 
reliabilitet, vilka är de begrepp som är motsvarigheterna till tillförlitlighetens fyra delkriterier 
(Bryman, 2011). 
 
Validitet 
Innan intervjuerna utfördes en pilotintervju, för att säkerhetsställa att frågorna gick att förstå 
och inte kunde misstolkas. Personen som pilotintervjun utfördes på är en yrkesverksam 
person utan någon koppling till undersökningen. Pilotintervjun gav oss möjlighet till att 
formulera om frågor som hade misstolkats, vilket i sin tur höjde validiteten i svaren. Validitet 
handlar om att man i undersökningen, och vid insamlande av empiri, mäter det man avser att 
mäta (Bryman, 2011). Därför var det av stor vikt att vi utformade frågorna så att deltagarna 
förstod vad vi menade och kunde hjälpa oss att svara på våra frågeställningar. Genom att vi 
hade väl genomarbetade intervjufrågor kunde vi undvika att ställa icke relevanta frågor.   
 
Validitet kan delas in i två delar, nämligen intern- och extern validitet. Att ha intern validitet 
syftar till att forskaren ska ha en god överrensstämmelse mellan sina observationer och de 
teoretiska idéerna (Bryman, 2011). Detta är något vi tänkt på i vår undersökning och därför 
var intervjuerna formade efter teorin, för att empiri skulle kunna stärka insamlad teori och 
därmed mäta det vi avsåg att mäta. Den externa validiteten syftar till hur mycket 
undersökningen kan generaliseras till andra sociala situationer, något som kan vara svårt i 
kvalitativa undersökningar eftersom ett begränsat urval används (Bryman 2011).  
 
Reliabilitet 
Något vi ytterligare tog hänsyn till i vår undersökning var reliabilitet. Det innebär att resultat 
från en undersökning ska bli detsamma om undersökningen utförs vid ett annat tillfälle, och 
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det ska inte påverkas av slumpartade eller tillfälliga händelser. Även reliabilitetsbegreppet har 
två delar, extern- samt intern reliabilitet. Extern reliabilitet innebär att undersökningen ska 
kunna upprepas vid ett annat tillfälle och detta är i många fall svårt att uppfylla vid en 
kvalitativ studie. Detta eftersom det är omöjligt att stanna tiden i en social miljö och 
kontrollera de sociala betingelser som hela tiden sker (Bryman, 2011). Dock har vår 
undersökning visat på en viss reliabilitet då den hade kunnat göras igen vid ett annat tillfälle. 
Intervjuguiden är utformad på ett sådant sätt att vi hade kunnat ställa frågorna till andra eller 
de aktuella intervjupersonerna vid ett annat tillfälle, och vi hade fått samma svar på frågorna. 
Samma svar i den bemärkelsen att frågorna tolkas på likadant sätt och inte att svaren blir 
exakt desamma. Den interna reliabiliteten innebär att forskarna i studien ska vara överens om 
hur de tolkar allt de hör och ser (Bryman, 2011). I undersökningen har vi hela tiden varit noga 
med att hålla en kontinuerlig diskussion sinsemellan eftersom vi genom hela processen velat 
vara överens om hur vi ska tolka vår empiri. Något som vi är medvetna om är att 
intervjupersonerna kan ha svarat på frågorna utifrån en lojalitet till sitt företag och det har 
därför tagits i beaktning genom undersökningen.  
 
Generaliserbarhet 
I studier brukar det talas om en generaliserbarhet som kan göras och som därmed innebär att 
informationen du har fått från urvalet kan appliceras på en population. Att generalisera är 
dock svårt att göra vid en kvalitativ metod med få deltagare. Att undersöka några enstaka 
individer fungerar inte som representanter för alla resterande fall (Bryman, 2011). Eftersom vi 
i denna undersökning använde oss av fem intervjupersoner kunde vi därför inte generalisera 
och vi kunde endast se till dessa fem fall och vad de kvinnorna hade för erfarenheter och 
åsikter. Någon sorts generaliserbarhet går dock inte att undkomma helt, eftersom resultaten 
ändå bygger på fem personer och deras verklighet. 

3.2.3	  Insamling	  	  
Som första steg i insamlingen av empiri fick de åtta urvalspersonerna, som vi fått utav vår 
kontaktperson, ett mejl med en kort presentation av ämnet och en förfrågan om att delta i 
undersökningen. Medvetet valde vi att inte berätta för mycket om vad undersökningen skulle 
handla om, då vi inte ville att de på förhand skulle börja fundera för mycket kring ämnet och 
hinna förbereda svar. Vi eftersträvade öppna och ärliga svar och ser att möjligheterna för detta 
är större utan förberedelser hos deltagarna.  
 
Av de åtta kontaktade kvinnorna valde fem stycken att delta i undersökningen och tre stycken 
avböjde på grund av tidsbrist. Tillsammans med intervjupersonerna bestämdes tidpunkt för 
intervjutillfällen. Samtliga intervjuer hölls i avskilda rum, så att de kunde hållas ostört och att 
båda parter kunde känna sig trygga i miljön. Intervjuaren måste, redan från början, skapa en 
god miljö och kontakt genom att lyssna uppmärksamt. Detta genom att visa intresse, ha 
förståelse och visa respekt för vad intervjupersonen har att säga (Kvale, 2009). Vi tog hänsyn 
till detta när vi utförde våra intervjuer och vi var noga med att lyssna uppmärksamt och ge 
intervjupersonerna tid till att svara på varje fråga. Vi valde medvetet att båda skulle delta i 
alla intervjuer då vi ansåg att detta passade oss och vår undersökning bäst. Genom att vara två 
intervjuare minskade det riskerna för att kunna misstolka intervjupersonernas svar både under 
och efter intervjun. Kvale (2009) menar att risken finns att misstolka svar vid de 
transkriberade intervjuerna eftersom det i text inte går att utläsa till exempel minspel eller 
kroppsspråk. 
 
Varje intervju startade med att vi fick ett godkännande om inspelning av intervju för att 
efteråt kunna transkribera dessa och lättare kunna analysera resultatet. Därefter fick 
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intervjupersonerna en kort muntlig genomgång av de etiska principerna och deras rättigheter i 
denna undersökning.  
 
De etiska principer vi har tagit hänsyn till i denna undersökning är informationskravet, som 
innebär att vi informerade respondenterna om syfte och metod med undersökningen. Samt att 
deras deltagande i studien var frivilligt och att de fick lov att avbryta sitt deltagande vid vilken 
tidpunkt som helst. Den andra principen vi tog hänsyn till var samtyckeskravet, vilket innebär 
att respondenterna har full bestämmelse över sin medverkan. Konfidentialitetskravet var den 
tredje principen och med den gjordes det klart för intervjupersonerna att deras personuppgifter 
kommer att hanteras så inga obehöriga kommer åt dem. Detta gjorde vi genom att fingera 
namn och organisationer i de transkriberade intervjuerna. Den sista principen är 
nyttjandekravet och det innebär att alla uppgifter och information vi samlade in i samband 
med denna undersökning användes endast vid detta tillfälle och därefter raderas (Bryman, 
2011). 
 
Efter information om de etiska principerna följde intervjuer baserade på vår utformade guide. 
Intervjuerna beräknades att ta cirka en timme, men intervjuerna tog olika lång tid beroende på 
hur mycket respondenterna valde att utveckla sina svar. Vissa intervjupersoner gav mer 
utvecklande svar, medan andra svarade mer koncist. På grund av detta varade intervjuerna 
mellan 20 minuter till en timme. Samtliga intervjuer genomfördes under en tidperiod på en 
vecka. Detta både för att det var smidigt att utföra de under samma tidsperiod, men även för 
vi ansåg att intervjupersonerna borde möta intervjuare med samma bakgrundskunskaper. 
Hade det skiljt några veckor mellan intervjuerna hade vi möjligen haft mer teoretiskkunskap 
och detta hade i sin tur kunnat påverka bemötandet av intervjupersonerna. Direkt efter varje 
intervju transkriberades de för att kunna bearbetas och slutligen analyseras.  

3.2.4	  Analys 
Vid analyssteget ska intervjuer i kvalitativa studier organiseras samt sorteras och detta kan 
göras genom kodning av materialet. Kodning menas att materialet som har samlats in bryts 
ner i mindre beståndsdelar (Bryman, 2011). Vi valde i denna undersökning att skapa teman 
genom att utgå från vår intervjuguide, och genom att använda oss av de olika delarna i guiden 
kunde vi sedan skapa tre övergripande teman för resultatet. De tre huvudtemana som skapades 
var intervjupersonernas bakgrund, deras ledaregenskaper och möjligheter till utnyttjande av 
dessa ledaregenskaper. Dessa teman byggdes även på våra teoretiska utgångpunkter och vi 
ansåg att vårt problemområde och frågeställningar kunde besvaras om vi utgick från 
socialisation samt olika begrepp kring organisationer. Då vi ansåg att kvinnornas 
ledaregenskaper och chans till att utnyttja dessa kan grundas mycket på socialisation samt hur 
organisationers struktur samt kultur ser ut. Med dessa teman som grund gjorde vi en 
”mindmap” och där kunde intervjufrågorna kategoriseras in under respektive tema. När vi 
sedan visste vilka frågor som hamnade vart, kunde vi gå igenom de fem transkriberade 
intervjuerna och därefter plocka ut information och sätta in i ett nytt dokument. Som första 
steg läste vi igenom intervjuerna utan att notera något eller göra några tolkningar. Andra 
gången läste vi igenom materialet och kunde denna gång notera nyckelord i marginalerna och 
det är detta som enligt Bryman (2011) är själva kodningen. Med hjälp av nyckelorden kunde 
vi lättare sortera texterna och placera dem vid respektive tema. Vi granskade sedan kodningen 
både grundligt och kritiskt samt började koppla den kodade empirin till teori och tidigare 
forskning. 
 
Alla intervjuer strukturerades upp efter färg eftersom alla namn och uppgifter gällande 
organisationerna tagits bort. Färgerna kunde hjälpa oss att särskilja personerna vid de tillfällen 
detta behövde göras. Med information från alla fem intervjupersoner indelade under teman, 
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kunde vi börja analysera vår empiri och därmed dra paralleller med teori och börja se 
eventuella sambanden. 

4.	  RESULTAT	  
I följande avsnitt presenteras studiens insamlade empiri som struktureras upp efter våra tre 
huvudteman; intervjupersonernas bakgrund, intervjupersonernas ledaregenskaper samt 
utnyttjandet av ledaregenskaper. Respondenterna benämns i texten som intervjuperson 1-5, 
vid de fall vi väljer att urskilja dem. I detta avsnitt beskrivs de fem respondenternas berättelser 
kring deras erfarenheter och ledarskap. 

4.1	  Intervjupersonernas	  bakgrund	  
Utifrån vår empiriska undersökning, där vi intervjuar fem kvinnliga ledare i mansdominerade 
organisationer, kommer det fram att intervjupersonerna 2,3 och 5 alltid har haft en ledarroll. 
De har under sin uppväxt varit engagerade som ledare i olika konstellationer, då exempelvis i 
föreningsliv, undervisning, som instruktör samt elevrådsrepresentant. De andra 
intervjupersonerna har inte haft en ledarroll om de blickar tillbaka. Intervjuperson 4 berättar 
att hon inte ser sig som den ”typiska” ledaren och har inte heller haft den ambitionen att 
arbeta som ledare och menar på att det är något som bara har blivit. Intervjuperson 1 ger 
snabbt svaret ”nej”, då vi frågar om hon alltid haft en ledarroll. Hon förklarar vidare med en 
tveksamhet att det är ingenting hon själv märker av. Varken intervjupersoner 1 och 4 tror att 
deras bakgrund har påverkat deras ledarskap, utan att det istället är personlighet och viljan att 
gå sin egen väg som har varit viktiga faktorer. 
 
Andra tendenser som kan ses i intervjupersonernas svar är att flertal av dem har gått teknisk- 
och naturvetenskaplig gymnasieutbildning, där en stor del av klasserna bestod av killar och är 
därför en av de anledningar till varför de umgåtts med mycket män. Intervjuperson 3 berättar 
vidare kring detta och menar på att hon aldrig har gillat att leka med typiska ”tjejgrejer”, och 
att hon istället sett ett större intresse kring att exempelvis bygga saker. Hon fick tidigt höra i 
hennes karriär av hennes dåvarande chef att det var inom mansdominerade organisationer hon 
skulle arbeta. 
 
Idag sitter samtliga intervjupersoner på en chefsposition inom mansdominerade branscher. 
Intervjupersonerna 2, 3 och 5 blev rekryterade till deras nuvarande chefsposition, medan 
intervjuperson 1 och 4 har klättrat inom de aktuella organisationerna. Intervjuperson 4 
berättar att hon blev anställd år 1999 och fick sin nuvarande chefsposition år 2007, då hon 
ansågs ha de rätta kvalifikationerna. Två av fem intervjupersoner talar om ett tidigare 
ledarskap i andra organisationer, i bland annat ingenjörstunga företag, som har påverkat deras 
nuvarande ledarskap. 

4.1.1	  Formandet	  av	  ledarskapet 
Frågan om intervjupersonerna har haft någon förebild för sitt ledarskap ger delade svar. 
Intervjupersonerna 1 och 3 menar att de inte har några specifika förebilder, då de istället ser 
till saker och personer som har hjälpt till formandet av deras ledarskap. Intervjuperson 1 talar 
om hennes känsla, då hon ser till vad som känns rätt för henne eller vad som är den rätta 
vägen, och i och med det anser hon sig själv som självlärd. Trots att intervjuperson 3 inte har 
någon förebild ser hon ändå att vissa personer har varit viktiga för formandet av hennes 
ledarskap och syftar till personer hon har arbetat med. Hon tydliggör för oss att det inte är 
hennes chefer som har medverkat i detta formande. Intervjuperson 4 ser också hennes 
medarbetare som en del i formandet av ledarskap. De var några kvinnor som fick 
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chefspositioner ungefär samtidigt som henne, och eftersom de var i samma situation hade de 
möjlighet att kunna ventilera med varandra och detta hjälpte henne mycket. 
 
Intervjuperson 2 nämner under intervjutillfället om hur bland annat hennes pappa har varit 
viktig för henne, hon berättar även om hur hon hört ett radioprogram om en pappas viktigaste 
roll. ” […] En pappas viktigaste roll är att sätta prinsesskronan jäkligt stadigt på sin dotters 
huvud. För hon kommer möta många under livet som gärna vill putta ner den”. Intervjuperson 
2 berättar även att hennes mamma har haft en betydande roll, då hon alltid har utmanat och 
gett henne möjligheter att kunna växa inom självkänsla. Intervjuperson 2 talar ytterligare om 
en kvinna, som tidigare hade en hög ledarposition inom polisväsendet och hur hon såg den här 
kvinnans sätt att beskriva sig och hennes sätt att förnya och arbeta in nya kulturer, som 
inspirerande. Intervjupersonen beskriver hur en chef tidigt i hennes karriär sa att han ville 
satsa på henne, då det var henne han ville ha. ”Det tycker jag är beundransvärt, för det är 
väldigt lätt att vara falla in och rekrytera en likadan som sig själv […].” Hon menar att det är 
viktigt att en chef vågar satsa på något eller någon som är annorlunda.  
 
Liksom intervjuperson 1 och 3, har intervjuperson 5 inga ”konkreta” förebilder för sitt 
ledarskap, men pekar på att ett par tidigare chefer har varit bra och hjälpt henne. Det har de 
gjort genom att säga sanningen, vilket hon menar på är viktigt att höra även om man inte alltid 
vill. Hennes familj ser hon även som en del i formandet av hennes ledarskap, då hennes pappa 
under hela uppväxten fått henne att tro på sig själv och att visa att möjligheten finns att nå dit 
hon vill. 

4.2	  Intervjupersonernas	  ledaregenskaper 
Vid intervju med respondenterna kommer en del ledaregenskaper fram som utmärker de fem 
kvinnorna och deras ledarskap. Den egenskap som är tydlig hos många och som fyra av 
intervjupersonerna lyfter är att de tänker mycket på sina medarbetare. De lägger stor vikt vid 
att lyssna, stötta och även på att utveckla dem. Intervjuperson 3 är den som inte svarar likt de 
andra och menar på att detta är något hon måste bli bättre på, just att lyssna på andra, vänta in 
och ibland ta ett steg tillbaka för låta andra uttrycka sina åsikter. 
 
En annan egenskap som präglar intervjuperson 2,3 och 4 är att de är beslutsfattande och inte 
rädda för att ta beslut. En av dessa, intervjuperson 4, poängterar dock att hon inte är en ledare 
som bestämmer allting på egen hand utan diskuterar ofta med sina medarbetare. Hon menar 
dock att det slutgiltiga beslutet i många frågor faller på henne och därför ser hon sig själv som 
en coachande ledare.  
 
Att vara målstyrd eller målinriktad är också en egenskap som dominerar bland 
ledaregenskaperna då det tas upp i tre intervjuer. Intervjuperson 3,4 och 5 menar alla på att de 
både drivs av att nå uppsatta mål och strävar efter ett resultat. Intervjuperson 5 menar dock att 
det är en baksida med att vara så resultatfokuserad som hon är, då hon lätt kan uppfattas som 
otålig. Intervjuperson 3 berättar att hon är bra på att övertyga och sälja in saker till andra 
medarbetare, något som kan vara väl kopplat till hur målinriktad en person är. 
 
Ytterligare en ledaregenskap som nämns hos majoriteten av intervjupersonerna är att de är 
orädda för nya saker och situationer. Intervjuperson 3 lyfter att hon gärna testar nya saker och 
i intervjun får vi intrycket av att hon är en person som går på magkänsla, är positiv och 
spontan. Intervjuperson 1 menar att hon måste prova på och lära sig nya saker för annars blir 
hon rastlös. Den tredje personen som också verkar orädd för nya saker är intervjuperson 2, 
vars drivkraft är att hela tiden utvecklas samt utveckla andra. 
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Både intervjuperson 2 och 3 berättar vidare att de är tuffa och tydliga i sitt ledarskap, något 
som kan jämföras med att vara orädd. Intervjuperson 1 menar istället på att hon ibland kan 
vara för snäll och menar att hon borde säga till sina medarbetare både mer ofta och tidigare. 
 

4.2.1	  Egenskaper	  som	  dominerar	  inom	  organisationerna 
I intervjuerna med de fem kvinnorna väljer vi att fråga om det är några egenskaper som 
dominerar generellt bland ledarna organisationen. Intervjupersonerna 3 och 4 menar att i 
deras organisationer styrs ledarna av riktmärken som företagen satt upp. Intervjuperson 3 
berättar att alla ledare i hennes organisation har olika bakgrund och därför blir det att de 
fokuserar mer på vissa av företagets riktmärken än andra, trots att de följer alla. Beroende på 
vad personer har med sig i bagaget så är de mer eller mindre intresserade av vissa riktlinjer 
och därför blir det automatiskt att vissa delar får större fokus. Intervjuperson 4 lyfter även hon 
att alla ledare har olika bakgrund men att alla ändå står på samma grund som företaget skapat 
och att de alla utgår från samma saker.   
 
Inom organisationen som intervjuperson 2 arbetar i anser de att faktabaserade beslut är viktiga 
för samtliga ledare och det är något som genomsyrar alla. Inom denna organisation har 
ledarna även en hög ambitionsnivå, stark målinriktning samt ett engagemang till sitt arbete 
och brinner för det de arbetar med. Intervjuperson 5 pekar också på just beslutsfattandet inom 
organisationen och menar att gemensamma beslut är viktiga hos dem och att de ska vara 
överens och bestämma saker tillsammans.  
 
Några negativa aspekter som kan komma att dominera inom vissa organisationer är bland 
annat, som intervjuperson 4 berättar, att det finns ledare som har en tendens till att ”peka med 
hela handen” och bestämma för mycket. Intervjuperson 3 menar att i hennes organisation är 
det många som är sämre på att ge feedback till sina medarbetare. Istället för positiv feedback 
får de en befordran och det är på det viset cheferna visar att medarbetarna utmärker sig. 
 
Intervjuperson 1 svarar inte direkt på vilka ledaregenskaper som dominerar i hennes 
organisation. Däremot berättar hon att det för några år sedan varit en sämre ledarstil inom 
organisationen. Då kunde chefer, enligt hennes åsikt, trycka ner medarbetare och det skapades 
statusskillnader på de olika avdelningarna. Idag är klimatet bättre eftersom många av de 
personer som bidrog till detta inte längre arbetar i organisationen. Idag präglas organisationen 
av en plattstruktur och det möjliggör för alla medarbetare att våga uttrycka sig och säga vad 
de tycker. 
 
När vi ställer frågan till intervjupersonerna om de anser att deras ledarskap skiljer eller 
utmärker sig i jämförelse med sina arbetskamrater får vi spridda svar. Intervjuperson 1 och 4 
menar att de inte alls tycker de sticker ut i sitt ledarskap. Intervjuperson 5 upplever att frågan 
är svår att svara på och bestämmer sig tillslut att hon inte vet om hon sticker ut i jämförelse 
med de andra ledarna i sin organisation. Intervjuperson 2 svarar snabbt att hon inte alls tycker 
hon är lik resten av ledarna i sin organisation. Hon har svårt att definiera vad det är som 
utmärker henne eftersom alla ledare har olika personligheter. Hon lyfter att hon sticker ut 
eftersom hon är kvinna, det gör att hon syns i den mansdominerade organisationen vilket hon 
ser som en fördel. Hon menar att det är lättare för medarbetarna att hålla koll på henne som 
ensam kvinna. Intervjuperson 2 tror även att hon arbetar på ett annorlunda vis än hennes 
manliga kollegor och menar att hon har lättare för att till exempel tala med medarbetarna om 
svåra saker. Även intervjuperson 3 menar att hon sticker ut i sitt ledarskap och poängterar det 
positiva med att vara en minoritet i en mansdominerad organisation och de fördelar hon får av 
att medarbetare vet vem hon är. ”Ja man syns, alltid så syns man på något vis.” Hon berättar 
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vidare om att hon sticker ut i sin organisation på grund av hennes egenskaper och att hon är 
väldigt marknadsinriktad.  

4.3	  Utnyttjandet	  av	  ledaregenskaper 

4.3.1	  Organisationsstruktur 
Intervjuperson 4 berättar om hur hennes arbetsplats för tio år sedan bestod av majoriteten män 
inom ledningsgruppen. Idag är fördelningen istället 50/50 mellan män och kvinnor i 
organisationen och fler kvinnor har blivit en större del inom ledningsgruppen. Intervjuperson 
5 talar om att det är färre kvinnor i organisationen, då det är fler män på tjänstemannasidan, 
men inom kollektivsidan är istället majoriteten kvinnor. Inom ledningsgruppen är 
fördelningen 50/50 mellan män och kvinnor, det gör att de sticker ut i koncernen. Enheten 
hon arbetar i ser annorlunda ut i jämförelse med organisationen globalt, där fördelningen 
istället är 95 % män och 5 % kvinnor. 
 
Intervjuperson 1 anser att hon arbetar inom en traditionellt fördelat organisation, och menar 
att det är flest kvinnor inom ekonomi och administration och fler män inom teknik. Ser 
intervjupersonen till ledningsgruppen är det endast män, hon själv är steget lägre ner i 
chefsposition och totalt utgör kvinnor på chefsposition 5-10 %. Intervjupersonen arbetar på 
konstruktionsavdelningen, där det endast är hon och en kvinna till, av totalt 18 stycken 
personer. Intervjuperson 3 arbetar i en organisation vars fördelning är majoritet män, hon 
uppskattar att det är 85 % män totalt i organisationen. Det arbetar fler kvinnor med det som 
hon ser som ”typiskt för kvinnor”, så som ekonomi, personalfrågor, kund och sälj. ”[…] jag är 
ensam i min roll. Det finns inga fler kvinnor som har samma roll, tjänster, det finns några 
enstaka.” I hennes arbetsgrupp är det jämt fördelat mellan män och kvinnor, men tillägger att 
det är en grupp hon själv har valt ut. Under intervjutillfället med intervjuperson 2, berättar 
även hon att fördelningen är majoritet män. Då det endast är 10-15 % kvinnor i organisationen 
och i ledningsgruppen är föredelningen ”sämre”, som hon utrycker det, och syftar till att det 
är färre kvinnor. Det är fler kvinnor inom HR och stödfunktioner inom verksamheten och mer 
män inom utveckling, produktion och inköp. Dock berättar hon om organisationens satsningar 
kring att hitta fler kvinnor med rätt kompetens och erfarenhet, bland annat genom utbildning 
av unga personer. 

4.3.2	  Organisationskultur 
Under intervjuerna talas det om jargongen i organisationerna, och om det är något som 
intervjupersonerna märker av. Intervjuperson 1 kan inte se en tendens av någon jargong inom 
organisationen, hon menar på att det kan bero på att hon alltid umgåtts mycket med killar. 
Men vid vidare eftertanke förklarar hon att då majoriteten är män kan jargongen till viss del 
vara ”grabbig”, och syftar till språk som inte alltid förs på ett trevligt sätt. ”Men jag vet att det 
finns några som […] inte tycker att jargongen är sådär jättetrevlig alltid.” Dock är hon noga 
med att påpeka att vid tillsägelse blir det bättre. Intervjuperson 2 kan också märka av en viss 
jargong i organisationen då fördelningen ser ut som den gör. Men det är inget hon ser som 
påtagligt då hon är van att arbeta inom ingenjörstunga företag med majoritet män. Detta är 
något hon har svårt att yttra sig kring då det säkert kan skilja sig mellan sektorer. Hon menar 
på att det istället kan handla om vissa specifika personer eller sammanhang och inget generellt 
inom organisationen. Under intervjun berättar hon om en arbetsövning de hade haft gällande 
diskriminering. Vid tillfället talade svenska män i fyrtio års ålder om att de inte märker av 
något sådant som diskriminering. Intervjupersonen uttrycker att det är där problemet ligger, 
de märker inte av det då de tillhör majoriteten i organisationen. 
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Intervjuperson 3 anser att organisationen hon arbetar i är professionell och ”vanlig”, de 
arbetar efter riktlinjer om att behandla alla väl, oavsett kön och etnicitet etc. Detta är något 
som genomsyrar hela verksamheten och hon upplever inte att den skulle vara rå som man kan 
tänka sig, på grund av fördelningen mellan män och kvinnor. Hon spekulerar kring varför hon 
söker sig till mansdominerande organisationer, om det kan vara jargongen som hon gillar och 
därmed påverkar hennes val. ”Det är ju inte det att det är rått eller någonting, utan det är bara 
att det är ett visst tempo och att det är en viss annan jargong […].” Hon understryker sedan att 
jargongen kan bero på verksamheten i sig, och inte på fördelningen av män och kvinnor. 
 
Intervjuperson 4 talar om en förändring som har skett inom hennes organisation, då det för 
fem år sedan var mycket kritik kring att det var få kvinnor på ledande positioner, men idag ser 
det annorlunda ut. Innan förändringen var det en intern grupp som hade arbetat på samma 
ställe länge som isolerade sig från den övriga organisationen. De stängde ut kvinnor och valde 
istället män de tidigare arbetat med, menar intervjupersonen. Hon är noga med att berätta att 
det var då, och idag är jargongen bra. Även intervjuperson 5 berättar om en bra jargong i 
organisationen hon arbetar inom, då den är ”svensk” och jämlik, men menar på att 
organisationen globalt ser annorlunda ut. Där råder det en mansdominans och ett manligt ideal 
och det påverkar förutsättningarna för kvinnor. 

4.3.3	  Utnyttja	  sina	  egenskaper	  eller	  inte?	  
På frågan om intervjupersonerna kan vara samma ledare mot alla medarbetare oavsett kön 
svarar samtliga att det inte handlar om vilket kön en person har, utan istället om individen. 
Alla är överens om att ett individanpassat ledarskap är det bästa och det som krävs för att vara 
en så god ledare som möjligt, eftersom alla personer är olika och kräver olika saker.  
 
Samtliga intervjupersoner upplever att de får lov att utnyttja sina egenskaper i sina 
organisationer. Intervjuperson 3 berättar att hon bland annat fick lov att skapa sitt egna 
arbetslag något hon anser har varit väldigt bra för henne. Intervjuperson 4 menar att hon får 
lov att utnyttja sina egenskaper som ledare, men understryker också att organisationen 
uppmuntrar cheferna till att arbeta på ett visst sätt och menar på att de blir riktade till hur de 
bör vara som ledare. Ledarna blir tilldelade verktyg för att kunna hantera saker på ett visst 
sätt, vilket enligt intervjuperson 4, bidrar till att organisationen styr ledarna till hur de vill att 
de ska arbeta. Intervjupersonerna 1,2 och 5 lyfter att de inte bara får utnyttja sina egenskaper i 
sina organisationer utan att de även blir uppmuntrade till att utvecklas.  
 
Något som nämns i två av intervjuerna är att de som nya på sina arbetsplatser fick ändra på 
sitt ledarskap. Intervjuperson 3 berättar att hon fick anpassa sitt ledarskap och hålla tillbaka 
vissa sidor innan hon vågade visa dem helt. Detta är något hon fortfarande får göra, eftersom 
det krävs att hon tonar ner eller förstärker sina sidor i olika situationer eller konstellationer. 
Intervjuperson 2 menar att det tar ett tag att bygga upp ett kontaktnät som ny på arbetet och att 
det tar ett tag att visa vem man är, och det är därför det kan ske en anpassning av sitt 
ledarskap i början. 
 
I samband med att vi i undersökningen vill ta reda på om deltagarna får lov att utnyttja sina 
egenskaper i respektive organisation, vill vi fråga om det finns någon konkurrens mellan 
ledarna och då framför allt om det finns konkurrens beroende av kön. Tre intervjupersoner av 
fem menar på att det finns konkurrens bland ledarna. Intervjuperson 3 menar att det alltid 
finns en viss konkurrens eftersom man alltid står sig själv närmast, men det finns inte en 
utmärkande konkurrens mellan män eller kvinnor. Hon menar däremot att det kan vara en 
skillnad i jämförelse mellan kvinnor och kvinnor samt män mot män. Intervjuperson 2 märker 
av en konkurrens i sin organisation och menar på att finns det många ledare tillsammans blir 
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det naturligt att konkurrera, eftersom alla vill prestera bäst. Intervjuperson 5 belyser 
konkurrensen från ett annat håll och menar att det ligger ett politiskt spel bakom, och då 
framför allt globalt om hon ser till hennes organisation. 
 
Intervjupersonerna 1 och 4 ser inte att det finns någon konkurrens i deras organisationer. 
Intervjuperson 1 menar att hon arbetar i en mycket platt organisation och att de ser alla som 
betydelsefulla och viktiga, och detta genomsyrar i sin tur hela stämningen i organisationen.  

4.4	  Resultatanalys	  
Vägar till chefspositioner, i vår undersökning, visar sig vara via rekrytering samt befordran 
till nuvarande positioner. Utifrån vårt empiriska material kan vi se att personers bakgrund kan 
påverka ledarskap, då det har funnit ett engagemang och en tendens till en tidig ledarroll 
genom exempelvis föreningsliv. Den gymnasiala bakgrunden har även påverkat ledarskapet, 
då kvinnor som gick i klasser bestående av majoritet killar, redan tidigt skapade en vana av att 
umgås med mycket män. Samtidigt visar resultatet på att bakgrund och en tidig ledarroll inte 
behöver påverka det nuvarande ledarskapet och istället bero på en vilja hos personen i fråga. 
Intention för ledarskap behöver inte i alla fall finnas, utan är något som en anställning 
resulterar till.  
 
Förebilder och andra personer, så som exempelvis medarbetare och chefer, kan ses som en del 
i formandet av ledarskap. De har en betydande roll, då de har hjälpt till genom att utmana, 
skapa självkänsla och möjligheter till att utvecklas. Denna undersökning handlar om kvinnliga 
ledare i mansdominerade organisationer, och vi kan se att deras förebilder är starka och 
inspirerande och några som vågar satsa på något nytt och annorlunda. När personer befinner 
sig i svåra likartade situationer, kan det vara skönt att kunna ventilera och stötta varandra, 
vilket även hjälper till att forma ett ledarskap. Dock behöver inte förebilder vara en del i 
formandet av ledarskap, då det istället kan handla om en känsla och vad som känns rätt för en 
själv.  
 
Vid undersökningen visar det sig att utmärkande egenskaper för ledarna är deras förmåga att 
kunna lyssna på och stötta medarbetarna, samt deras vilja att utveckla. Något som även 
präglar kvinnornas ledaregenskaper är att de är målinriktade och drivande för att uppnå satta 
mål. Det visar sig även att de är beslutsfattande, tydliga och orädda att testa nya saker, då 
deras drivkraft är att utvecklas.  
 
Intervjupersonernas organisationer arbetar efter specifika riktmärken. Det tas faktabaserade 
beslut, och medarbetarna har en hög ambitionsnivå, målinriktning och ett engagemang som 
präglar deras beslut. Sämre egenskaper som kan synas generellt i organisationerna är ledares 
brist på förmåga att kunna ge positiv feedback, samt deras tendens att bestämma för mycket.  
 
Ledare kan skilja sig i egenskaper i jämförelse med övriga ledare i organisationer. Dock kan 
det vara svårt att definiera i specifika egenskaper, då ledare har olika personligheter. I dessa 
intervjupersoners fall kan det istället handla om att de är just kvinnliga ledare, och blir mer 
utmärkande då de arbetar i mansdominerande organisationer. Då man blir mer 
uppmärksammad som en minoritet. I och med att de är kvinnliga ledare kan det ses som en 
fördel, då medarbetarna vet vilka de är, samt att de har lättare att tala med medarbetare om 
svåra saker i jämförelse med de manliga cheferna.  
 
För att kunna förklara de kvinnliga ledarnas möjlighet till att utnyttja sina egenskaper, ser vi 
till fördelningen mellan kön inom organisationer, samt hur kulturen ser ut då vi ser att 
jargongen kan vara en påverkande faktor till kvinnornas möjligheter. De undersökta 
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branscherna domineras av män, men i organisationerna råder det en viss skillnad. Det har de 
senaste åren skett förändringar, då fördelningen inom ledningsgrupper såg annorlunda ut förr, 
då var majoriteten män. Inom organisationerna ser fördelningen olika ut beroende på vilka 
arbetsuppgifter och avdelning det gäller. Kvinnor arbetar mer med det som anses mer ”typiskt 
för kvinnor”, så som ekonomi, administration, personalfrågor och stödfunktioner inom 
verksamheten. Medan män dominerar inom teknik, konstruktion, utveckling och ledning.  
 
Vid organisationer som domineras av män, går det i vissa fall att urskilja en viss ”grabbig” 
jargong, som kan märkas av bland annat genom språket som inte alltid förs på ett trevligt sätt. 
Men finns det en vana för kvinnor att umgås med män, kan det finnas svårigheter i att märka 
av detta. På grund av denna vana kan det även vara svårt att yttra sig kring någon specifik 
jargong, då det kan skilja sig mellan sektorer och organisationer i sig. Det behöver alltså inte 
vara att en jargong eller kultur är präglad av en könsfördelning.  
 
En viktig aspekt i undersökningen är de kvinnliga ledarnas möjlighet till utnyttjande av deras 
ledaregenskaper och hur de ser på anpassat ledarskap. Det sker inte en anpassning beroende 
på vilket kön medarbetarna tillhör, det handlar snarare om individen i sig. Ett individanpassat 
ledarskap är av stor betydelse, då alla medarbetare är olika och kräver därmed ett individuellt 
ledarskap. Överlag upplever de att de får lov att utnyttja sina egenskaper som ledare, men att 
det i början av en anställning kan ske en viss anpassning. En ledare kan då hålla tillbaka på 
vissa sidor, det handlar inte om deras möjligheter att utnyttja sina egenskaper, utan istället att 
som ledare anpassa sina sidor efter situation och konstellation. Dock kan organisationer rikta 
sina ledare till hur de bör vara och agera. De blir tilldelade resurser för att kunna hantera saker 
på ett specifikt sätt, det bidrar till att organisationer till viss del styr sina ledare. 
 
För att se till de kvinnliga ledarnas möjligheter inom organisationer, undersöker vi hur 
konkurrensen mellan ledarna i organisationen ser ut. Vid konkurrens ser vi att det kan skapa 
svårigheter för chefer att utnyttja sina egenskaper och även hämma deras möjligheter. Det 
finns ingen utmärkande konkurrens mellan män och kvinnor, ser man istället generellt mellan 
chefer i organisationen är det en viss skillnad. Då individer alltid står sig själv närmast och 
vill alltid prestera bäst, det blir därmed naturligt med en viss konkurrens.  

5.	  DISKUSSION	  

5.1	  Metoddiskussion	  
Vid urvalsdelen upptäckte vi att vissa delar hade kunnat göras annorlunda. Att använda sig av 
en kontaktperson för att nå ut till intervjupersoner underlättade då vi fick kontakt med kvinnor 
vi annars hade haft svårt att få tag på. Dock gav det en viss osäkerhet i undersökningen, då vi 
inte från början var konsekventa med användandet av orden bransch och organisation. Detta 
gjorde att vi informerade vår kontaktperson att vi sökte kvinnliga ledare i mansdominerade 
branscher, och inte organisationer. Det bidrog i sin tur till att två av intervjupersonerna 
arbetade i mansdominerade branscher, och såg vi till deras organisationer rådde det ingen 
mansdominans, utan det var istället en mer jämn fördelning. Det är något vi kan ha gjort 
annorlunda, genom en kontroll med deltagarna innan intervju bokades. Däremot bedömde vi 
deras svar som relevanta för denna studie, eftersom organisationerna de arbetar i ändå ingår i 
mansdominerade branscher. Hade vi gjort en kontroll hos intervjupersonerna i ett tidigare 
skede hade det eventuellt blivit ett starkare målinriktat urval och ett annat resultat. 
 
I vår undersökning var det svårt att uppnå en fullständig anonymitet, eftersom vår 
kontaktperson visste vilka intervjupersonerna var som hade angetts. Trots detta såg vi att 
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kontaktpersonen med en säkerhet inte kunde veta vilka av de åtta tillfrågade som valde att 
delta i undersökningen och därför var konfidentialiteten ändå till stor del uppfylld. Ytterligare 
att ta med i beräkning är att intervjupersonerna inte har haft möjlighet att vara helt anonyma 
eftersom intervjuerna har skett genom fysiska möten. Den kvalitativa metoden kan ha 
påverkat intervjupersonernas vilja att svara helt ärligt och detta är faktorer som kan ha 
påverkat resultatet.  
 
Vid användning av kvalitativ metod och med intervju som instrument, är det viktigt att vara 
anpassningsbar efter sina respondenter, och i vårt fall bidrog det till att en intervju fick 
genomföras per telefon. Trots telefonintervju fick vi ut användbar data, dock kan empiri 
påverkats då viss information som förmedlas, genom exempelvis kroppsspråk, faller bort. Vi 
tror även att en större förberedelse av följdfrågor kan ha krävts, då det blev svårare att per 
telefon få intervjupersonen att utveckla sina svar. Trots ett eventuellt internbortfall på grund 
av det icke fysiska mötet såg vi ändå att vi fick svar på våra frågor, och valde därför att 
använda oss av denna intervju i vår undersökning. Vi resonerade efter våra genomförda 
intervjuer om fler följdfrågor generellt hade kunnat ställas, eftersom vissa intervjupersoner 
hade svårare än andra att utveckla sina svar och därför har vi diskuterat kring om vi hade 
kunnat göra djupare intervjuer genom en mer utvecklad intervjuguide. Däremot ser vi inte att 
det behöver ha gett oss mer data för att kunna besvara våra frågeställningar.  
 
Tolkning av vårt resultat skedde med en öppenhet, samtidigt som vi var försiktiga med att se 
intervjupersonernas svar som en generell sanning. Det måste tas med i beräkning att bara för 
en intervjuperson inte nämnt en aspekt behöver inte det betyda att detta är något som 
personen i fråga utesluter. Exempelvis, kan vi inte med säkerhet utesluta att en intervjuperson 
inte har en egenskap, då hon kan ha valt eller missat att nämna den. Dessa risker hade vi 
kunnat minska genom att göra en mer utförlig och djupgående intervjuguide.   
 
Vid transkribering av intervjuerna kunde det vara svårt att höra vad intervjupersonerna sa 
under inspelningarna, detta kan ha bidragit till eventuella fel i de transkriberade texterna. 
Dock såg vi inte detta som en stor felkälla och menar på att innehållet och huvudsyftet i 
intervjuerna inte går till miste för dessa småfel. Även vid kodningsmomentet fanns det risker 
att information gått förlorad i och med att det sociala sammanhanget försvann. Därför har vi 
genomgående i undersökningen diskuterat det empiriska materialet med varandra för att 
försäkra oss om att vi inte tolkar resultatet fel, då detta kan vara en stor risk när vi exempelvis 
läser intervjuerna i textform.   
 
En annan aspekt som vi tagit med oss genom hela undersökningen är att viss teori och tidigare 
forskning vi använt oss av är relativt gammal och därmed inte uppdaterad. Då ämnet gällande 
jämställdhet och kvinnors position på arbetsmarknaden är något som har ändrats mycket 
under de senaste åren, och fortfarande står inför en förändring, kan vi inte se att all teori och 
tidigare forskning är något som beskriver och speglar dagsläget och detta hade vi med oss när 
vi analyserade vårt material.  

5.2	  Resultatdiskussion	  
För att få en större förståelse för vårt ämne definierar vi i vår undersökning begrepp vilka vi 
ser som komplement till våra teoretiska utgångspunkter, nämligen socialisation och 
organisation. I denna undersökning ser vi till fem kvinnliga ledare i fem olika 
mansdominerade organisationer. Då vi ser det intressant att undersöka hur kvinnliga 
ledaregenskaper ser ut i mansdominerade organisationer och hur de förhåller sig till teorin, 
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samt om finns det utrymme för dessa ledare att utöva sitt ledarskap i respektive organisation. 
Med hjälp av vår teori och empiri besvarar vi våra frågeställningar: 
 

- Vad anser kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer att de själva har för 
ledaregenskaper? 

 
- Får kvinnorna lov att utnyttja sina ledaregenskaper i organisationerna de arbetar i? 

5.2.1	  Socialisationens	  påverkan	  
Kanter (1977, ur Eriksson- Zetterquist m.fl., 2012) anser inte att kvinnor hämmas på grund av 
biologiska orsaker eller av socialisering in i könsroller, utan hon menar istället att kvinnors 
svårigheter inom arbetslivet beror på organisationer och vad kvinnor ges för möjligheter. 
Angelöw och Jonsson (2000) ifrågasätter det, då de istället menar att könsroller grundas i en 
tidig ålder och då vanligtvis genom en socialisationsprocess inom familj och skola, en process 
som även kommer att fortlöpa genom livet. Det skapas därmed tidigt ett förväntat beteende 
över hur män och kvinnor bör vara. Angelöw och Jonsson (2000) redogör för två aspekter av 
socialisation, den primära och sekundära. Den primära socialisationen ser vanligtvis till 
människans utveckling de första åren i livet och kan då handla om familjens påverkan. Den 
sekundära är mer specificerad till människans utveckling av färdigheter, som kan vara kopplat 
till samhällets normer och värderingar.  
 
Vi kan utifrån vår empiri se till familjens påverkan hos de kvinnliga ledarna, då några av 
intervjupersonernas föräldrar har haft en viktig roll till formandet av deras ledarskap. 
Kvinnorna har under sin uppväxt blivit uppmanade till att utvecklas och fått möjligheter att 
kunna växa inom sin självkänsla. Uppväxten har präglats av uppmuntran till att kunna tro på 
sig själv och visat på att det finns möjligheter att nå dit de vill. Vi spekulerar kring om detta 
kan ha bidragit till intervjupersonernas tidiga ledarroll, då vi ser att det kan ha skapats 
förutsättningar för detta i och med deras uppväxt, samt att ledarrollen bidragit till en fortsatt 
utveckling inom deras nuvarande ledarskap. Detta eftersom socialisation kan ha en stor 
påverkan för en persons fortsatta utveckling, som Angelöw och Jonsson (2000) uttrycker det. 
Personer har hjälpt de undersökta kvinnorna att utvecklas i sitt ledarskap, då bland annat 
genom att de inspirerat dem och agerat gentemot dem på ett ärligt sätt. Omgivning har en stor 
påverkan och kan ses som något som antingen gynnar eller hämmar ett ledarskap. Något som 
ses inspirerande är chefer som vågar satsa på kvinnor, då de kan ses som annorlunda gentemot 
normen. Detta är något som är en viktig faktor i kvinnors förutsättningar och möjligheter, då 
kvinnor får chans att visa deras kompetens kring ledarskap.  
 
Vår empiri visar att det inte behöver finnas en medvetenhet kring en bakgrunds påverkan, då 
istället personlighet och vilja kan ses som den bidragande orsaken till ett kvalificerat 
ledarskap. Dock ser vi att personlighet påverkas av bakgrund och kan därför ses som en del i 
formande av ledarskap. Vår undersökning visar en bakgrund av mansdominans, både inom 
gymnasieutbildningar samt på tidigare arbetsplatser. Det har skapats en vana hos 
intervjupersonerna att umgås mycket med män under uppväxten men även under arbetslivets 
gång som bidragit till en utveckling av deras ledarskap. Utifrån detta kan vi se att kvinnorna 
fortsätter att utvecklas och formas i samspel med andra människor. Det visar även Angelöw 
och Jonsson (2000) med att förklara att könsroller fortsätter att utvecklas genom interaktioner 
med samhället.  
 
I en socialisationsprocess blir människan tilldelad en roll, som det sedan förväntas ske en 
anpassning efter. I denna process lär sig kvinnan att hon har ett lägre värde än mannen. Det är 
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genom detta kvinnan har kommit att ses som mer passande för vissa uppgifter i jämförelse 
med mannen (Wahl, 1992). Trots att de undersökta kvinnorna har en chefsposition kunde det 
märkas av en viss könsfördelning generellt inom organisationerna. Det förklaras att det finns 
en ojämn fördelning, om man ser till kön, då det arbetar fler kvinnor inom det som kan ses 
som mer ”typiskt för kvinnor”, inom exempelvis ekonomi, personalfrågor och stödfunktioner. 
Som Wahl (1992) nämner socialiseras personer in i olika könsroller, därför agerar de 
annorlunda och i och med det ses mannen och hans egenskaper som mer passande för 
chefsposition (Blom, 1998). Socialisationsprocessen är därför en stor påverkan till kvinnors 
möjlighet till att nå chefspositioner. Wahl (1992) menar därmed, om det inte skett en 
socialisering in i könsroller hade det också kunnat ge fler möjligheter för kvinnor att avancera 
inom arbetslivet. Vidare menar hon att kvinnors svårigheter till att nå en högre befattning kan 
bero på brist på självförtroende. Socialisation skapar en förväntad bild över hur män och 
kvinnor ska vara, vilket säger att män är mer kvalificerade för chefsroller. Det anser vi skapar 
ett sämre självförtroende hos kvinnor i de fall de vill avancera, vilket i sin tur hämmar deras 
möjligheter till att ta sig till en högre position.    
 
Vi anser att socialisation har en påverkan till män och kvinnors förutsättningar inom 
arbetslivet, då de har en förväntad roll de ska leva upp till. Vi ser utifrån vår empiri att de 
kvinnliga ledarna har påverkats av socialisation, då de uttrycker att deras familjer haft en 
betydande roll till formandet av deras ledarskap. Istället för att se det som något hämmande 
för deras ledarskap, ser vi istället att socialisationen har hjälpt dem att ta sig dit de är idag. Då 
de har under sin uppväxt uppmanats och har fått visat för sig att möjligheter finns att ta sig dit 
de vill, så länge de har en vilja. Detta har i sin tur skapat ett självförtroende hos dem. Vi 
menar att det därmed har skett en socialisation, dock inte efter samhällets satta stereotyper, då 
vi inte från kvinnornas svar kan se att det inom socialisationsprocessen har lagts någon 
värdering i vad som ses som manligt och kvinnligt. De undersökta kvinnorna har från bland 
annat barndomen fått en grund att stå på som vi anser har skapat förutsättningarna de har idag 
gällande sitt ledarskap. Genom att de blivit uppmuntrade till att tro på sig själva, i en tidig 
samt en fortlöpande socialisation, menar vi att detta även präglar deras ledarskap och som i 
sin tur påverkar deras möjligheter till att utöva sitt ledarskap.  

5.2.2	  Kvinnors	  ledaregenskaper	  
På grund av stereotyper som skapas ses kvinnor och mäns egenskaper som olika, och dessa 
stereotyper kan påverka hur man blir bemött på sin arbetsplats (Blom, 1998). Det visas även 
genom studier som har gjorts att kvinnor möter fler hinder vid tillsättning av högre positioner 
(Cuadrado m.fl., 2012). Blom (1998) menar att det bland annat kan bero på att kvinnor ses 
som mindre kompetenta och mer känslosamma än män. Även Cuadrado m.fl. (2012) tar fram 
egenskaper som kan ses som generella och jämförande för de olika könen, vilket kan vara att 
män är mer aggressiva, drivna, självständiga, självförsörjande, dominanta, kompetenta och 
rationella. Kvinnor ses generellt som mer omtänksamma, generösa, känsliga, förstående och 
godhjärtade. Vidare menar Blom (1998) att de två könen ses som varandras motsatser. 
 
Andra studier visar också på att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga 
ledaregenskaper. De säger att kvinnliga ledare exempelvis har större intelligens, mer känslor i 
sitt arbete och är bättre på att kommunicera än manliga ledare (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
Enligt Grants artikel från 1988 skiljer sig kvinnligt ledarskap i jämförelse med manligt genom 
egenskaper. Detta genom egenskaper som visar att kvinnor är mer öppna för andras åsikter, 
har en kommunikation som är mer komplex, mer inriktade på samarbete, lägger en större vikt 
på känslor, att deras användning av makt skiljer sig från männens samt att de visar en 
omtänksamhet och ett intresse för medarbetare.  
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I vår undersökning får vi fram att en ledaregenskap hos kvinnorna är att de tänker mycket på 
sina medarbetare och lägger stor vikt vid att lyssna, stötta och utveckla dem. De kan ses som 
omtänksamma och förstående vilket också är egenskaper som teorin bekräftar. Teori som 
säger att kvinnor är mer öppna för andras åsikter och mer inriktade på samarbete är något som 
även stärks i vår empiri. Jacobsen och Thorsvik (2008) nämner som tidigare att kvinnor kan 
vara bättre än män på att kommunicera och detta är även något som vi anser stärkas av att det 
i undersökningen påstås att kvinnorna har lättare än män att tala med medarbetare kring svåra 
frågor.   
 
När vi ser till de övriga egenskaper som kvinnorna i undersökningen anser sig ha, stämmer de 
inte med vad teorin generellt ser som typiska kvinnliga ledaregenskaper. Våra 
intervjupersoner nämner egenskaper så som beslutsfattande och målinriktade. Dessa 
egenskaper ses mer som manliga om vi ser till de egenskaperna som Cuadrado m.fl. (2012) 
redogör för. Alltså att män anses vara mer drivna, självständiga och dominanta än kvinnor. 
Vår undersökning visar även att kvinnorna är orädda och att de drivs av att testa nya saker. 
Detta är också egenskaper som generellt sägs vara mer manliga. 
 
Jacobsen och Thorsvik (2008) tar upp egenskaper som sägs prägla en god ledare. Bland dessa 
kan vi se några som stämmer in på våra intervjupersoner, så som att de strävar efter att nå 
satta mål och att de är tuffa och tydliga i sitt ledarskap vilket tyder på ett gott självförtroende. 
När Jacobsen och Thorsvik (2008) presenterar egenskaper som en god ledare bör ha görs det 
helt oberoende av kön. Ändå visar forskning på att kvinnor generellt har svårare att nå 
chefsposition än män och att ledarskap är påverkat av något som anses vara maskulint 
(Nilsson m.fl., 2011). Liksom tidigare resonemang anser vi att socialisation påverkar 
självförtroendet, något som vi ser hos våra intervjupersoner. Dessa har blivit uppmuntrade i 
sin uppväxt och därför utvecklat ett självförtroende. Just självförtroende anses, enligt 
Jacobsen & Thorsvik (2008), vara en av de egenskaperna som utmärker en god ledare, och 
därför ställer vi oss frågande till om avsaknad av ett självförtroende kan agera hämmande mot 
ett ledarskap. Vidare funderar vi kring kvinnors svårigheter att nå de högre positionerna och 
om det kan bero på kvinnors låga självkänsla kring att våga söka sig till dessa poster. Detta 
eftersom stereotyper säger att kvinnor inte har de rätta egenskaperna och därför inte passar 
som chef. Vi menar att stereotyper påverkar kvinnors självförtroende, där de skapar en bild av 
att de inte har de rätta kompetenserna.  
 
Mäns och kvinnors ledarstilar särskiljs då mäns ledarstil sägs innefatta konkurrens, kontroll, 
inget hänsynstagande till känslor, analytisk och ett tänkande kring hierarki. Medan kvinnors 
ledarstil präglas av mer kommunikation, demokrati, relationer, känslor och samarbete 
(Eriksson- Zetterquist m.fl., 2012). Vi kan till viss del se att våra intervjupersoners ledarstil 
överensstämmer med vad som sägs prägla kvinnors ledarstil, genom att de exempelvis 
värdesätter både kommunikation och samarbete med sina medarbetare. Vi ser även likheter 
med vad som anses prägla den manliga ledarstilen, exempelvis genom att intervjupersonerna 
tycks ha en kontroll vilket visar på ett tydligt ledarskap.  
 
Cuadrado m.fl. (2012) menar att kvinnor använder sig av en mindre effektiv ledarstil och att 
det kan vara en bidragande orsak till varför det är färre kvinnor på högre positioner. Talar 
man däremot med både manliga och kvinnliga ledare menar de att det inte alls är relevant att 
blanda in kön i frågan om vem som är passande för en ledarroll (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
Något som är viktigt att nämna är att ledarstil inte enbart är kopplat till egenskaper, utan att 
det lika mycket kan handla om medarbetare eller situation (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
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Detta är något som Nilsson m.fl. (2011) stärker, och de menar att det inte handlar om att man 
ska besitta de ”rätta” egenskaperna. Det kan vi bekräfta när vi ser till intervjupersonerna i vår 
undersökning, där vi ser att ett individanpassat ledarskap genomsyrar samtliga och att de är 
tydliga med att berätta att de anpassar sitt ledarskap efter person och situation. I 
undersökningen visas det varken på typiska kvinnliga eller manliga egenskaper hos 
intervjupersonerna, utan de visar tydligt egenskaper som inte är kopplat till kön utan snarare 
individ.  

5.2.3	  Att	  vara	  minoritet	  i	  en	  organisation	  
Män har en tendens att rekrytera personer som liknar dem själva och även vid rekrytering av 
högre positioner (Kanter 1977, ur Eriksson- Zetterquist m.fl., 2012). Detta är något som vi ser 
kan stärka majoriteten och som kan bidra till att kvinnliga chefer kvarstår som minoritet. Att 
vara minoritet i en organisation skapar svårigheter för kvinnan att kunna ses som en individ, 
och blir istället en del i ”gruppen kvinnor”. Kvinnor blir därmed mer synliga och får mindre 
utrymme i att kunna göra fel, vilket gör att de kan bli mer försiktiga (Granberg, 2011). I vår 
undersökning kan vi inte urskilja några tydliga egenskaper som dominerar generellt bland 
chefer, och därför finns det inte några specifika egenskaper som speglar en majoritet eller 
minoritet. Däremot har cheferna specifika riktmärken de ska följa. Men då alla chefer har 
olika bakgrund, väljer de att fokusera på olika delar av riktmärkena som organisationerna tar 
fram. Vi spekulerar kring om det kan ha en grund i socialisation, då människor skapar 
värderingar i vad som anses vara mer viktigt och högre prioriterat.  
 
Blom (1998) ser till kvinnors möjligheter till att vara just kvinna i sitt ledarskap, då de är en 
minoritet på chefspositioner inom organisationer. Vilket kan bidra till att kvinnor tvingas 
anpassa sig efter vad som sägs vara normen. Normen för individer i organisationer är män och 
även normen hur en ledare bör vara grundas på manliga egenskaper. Det gör att kvinnor och 
kvinnliga egenskaper ses som något annorlunda och könsskillnader i arbetslivet ses därmed 
som ett kvinnoproblem (Eriksson- Zetterquist m.fl., 2012). Blom (1998) ställer sig frågande 
till om utrymmet hade funnits för kvinnliga ledare att vara just som de är, hade det då skiljt 
sig från manligt ledarskap. Vi har i vår undersökning sett att de kvinnliga ledarna får vara som 
de är i sitt ledarskap, och de menar på att det inte skiljer sig mycket från de övriga ledarna. Då 
vi ser till vad som anses spegla en god ledare och utifrån de egenskaper som sägs vara normen 
inom ledarskap, ser vi inte några uppenbara skillnader gentemot intervjupersonerna och deras 
berättelser. Vi ställer oss därmed frågande till om normen är mannen, eller om det istället är 
ledaregenskaperna som är normen för ett bra ledarskap och att det står oberoende av kön.  
 
I studier av könsmässiga skillnader inom arbetslivet har det visat på följder av att tillhöra en 
minoritet. I de fall kan det bli mer påtagligt om en individ inom en minoritet skulle begå 
misstag i sitt ledarskap, då de blir mer synliga i allmänhet inom organisationen vid en 
jämförelse till majoriteten (Angelöw och Jonsson, 2000). Egenskaper som präglar de 
undersökta kvinnliga ledarna är inte något som skiljer sig markant i förhållande till de övriga 
ledarna i organisationerna. Det kan i så fall innebära personlighetens påverkan, då den skiljer 
sig mellan alla ledare. Dock visas det på att det finns chefer som ”pekar med hela handen” 
och bestämmer för mycket. Det berättas även kring hur chefer förr kunde trycka ner 
medarbetare, vilket skapade statusskillnader mellan de olika avdelningarna. Det tror vi kan 
bidra till att gränserna mellan majoritet och minoritet blir allt mer tydliga. Något som dock 
tydliggörs under intervjuerna är fördelen kring att vara en minoritet, då de är kvinnliga ledare 
i mansdominerade organisationer. De menar på att det är lättare för medarbetarna att hålla 
koll på en chef som är ensam kvinna. Det menas även på att det kan vara lättare att hålla svåra 
samtal med medarbetare i jämförelse till manliga kollegor. Intervjupersonerna är därför inte 
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påverkade av de negativa faktorerna av att tillhöra en minoritet, utan upplever det vara fördel i 
många fall. Istället för att det ska vara något som kan hämma till att nå en chefsposition, som 
Granberg (2011) menar, så ser de kvinnliga ledarna istället det som en möjlighet.  
 
Att tillhöra minoriteten i en organisation och framför allt på chefsposition kan som visat bidra 
till svårigheter att kunna utnyttja sina egenskaper och vara den ledare man är. I denna 
undersökning kommer det endast fram den positiva aspekten med att vara minoritet, något 
som vi anser intressant. Är det dessa kvinnors egenskaper som gör att de har ett 
självförtroende att kunna stå som minoritet och se det positiva i det? Vi menar att 
socialisation måste lyftas och att kvinnor tidigt måste bli uppmuntrade till att de också har den 
rätta kompetensen att vara chef. Med bättre självförtroende kommer fler kvinnor kanske 
kunna utnyttja fördelarna med att vara minoritet, och detta kan i sin tur leda till en mer öppen 
syn på kvinnligt ledarskap och chefspositioner behöver inte längre fyllas av majoritet män.  

5.2.4	  Organisationens	  påverkan	  på	  kvinnligt	  ledarskap	  
Nilsson m.fl. (2011) talar om glastak inom organisationer, vilket innebär att 
organisationsstruktur hindrar kvinnor från att nå högre positioner. Vidare menas det att 
strukturen därför har en betydelse i möjligheten för kvinnor att kunna avancera, och därmed 
beror kvinnors hinder på organisationen (Wahl, 1992, Eriksson- Zetterquist m.fl., 2012). En 
effekt av detta kan vara att organisationer ser till att kvinnor främst arbetar med rutinmässiga 
arbetsuppgifter (Eriksson- Zetterquist m.fl., 2012). För att kunna se till kvinnornas 
förutsättningar inom organisationer, väljer vi bland annat att se till könsfördelning av ledare, 
samt även bland medarbetare, i organisationerna. De undersökta branscherna domineras av 
män, men ser vi stället till de specifika organisationerna, finns det en viss skillnad i 
fördelning. De undersökta kvinnorna sitter på en chefsposition och är i och med detta en 
minoritet på denna position. Organisationerna präglas till en stor del av män, men 
fördelningen är olik beroende vilka arbetsuppgifter och avdelning det gäller. Det ses som 
”traditionella” fördelningar inom organisationerna, då kvinnor arbetar med uppgifter inom 
ekonomi, administration, personalfrågor och stödfunktioner i verksamheten. Det ser vi kunna 
bidra till olika förutsättningar och svårigheter för kvinnor inom organisationer, eftersom de 
anses vara mer lämpade för vissa arbetsuppgifter och vill de avancera ses även det som något 
ovanligt. Dock är detta inte något vår undersökning visar på, då de kvinnliga ledarna inte har 
haft några svårigheter i att avancera. De gavs möjligheter då de såg som kvalificerade för en 
chefsroll. Detta påvisar att dessa kvinnors förutsättningar inte har minskat på grund av en 
organisationsstruktur och ses därmed inte som ett hämmande av förutsättningar, som Nilsson 
m.fl. (2011) visar på.  
 
Kanter (1977, ur Eriksson- Zetterquist m.fl., 2012) menar att människors position inom 
arbetet påverkar vad de får för möjlighet till att lyckas inom organisationer. Har en person 
goda möjligheter inom sin position skapar det förutsättningar för att utvecklas inom sin 
yrkesroll. Utifrån vår undersökning kan vi se att de undersökta kvinnorna har stora 
möjligheter till just utveckling och även till att avancera. Vi resonerar om det kan bero på om 
de har blivit formade av organisationen. De styrs av specifika riktmärken och vi ser att i och 
med det kan det skapas de rätta kvalifikationerna som anses krävas för en chefsroll. 
Organisationen ger dem en möjlighet till en utveckling och ett formande, som sedan skapar 
förutsättningar för att avancera. Vi ser därför hur en organisation kan påverka ett ledarskap 
och därmed ledare, dock är det viktigt att påpeka att det inte behöver handla om ett 
hämmande av någons ledarskap utan istället en persons utveckling.  
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För att alla ska kunna ha samma villkor inom en organisation kan det krävas en förändring av 
strukturen. Dock visar studier på kvinnors svårigheter i påverkan till förändring (Eriksson- 
Zetterquist m.fl., 2012). Vår undersökning antyder att det kan ha skett en förändring av 
struktur, då det riktats kritik kring kvinnors minoritet bland chefer. Det hade tidigare varit en 
intern grupp inom en organisation som länge hade arbetat på samma ställe och som isolerat 
sig från de övriga, vilket bidrog till att de bland annat stängde ut kvinnor och valde istället 
män de tidigare arbetat med. Vi anser att det krävs en medvetenhet kring organisationens 
struktur och kultur, då det annars skapar svårigheter till en förändring. Det är något vår empiri 
stärker, då den exempelvis visar på att 40-åriga svenska män under en arbetsövning hade 
uttryckt sig att de inte ser några tendenser till diskriminering inom sin organisation och det 
var just där problemet ansågs ligga. Då det inte berör dem, finns det heller ingen medvetenhet 
kring ämnet. Vi ser att en medvetenhet kan i sin tur bidra till att möjligheter för kvinnor inom 
ledande positioner blir allt större.  
 
Människor har en tendens att utveckla gemensamma mönster av mening och förhållningssätt, 
vilket sedan uttrycks i handlingar (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Granberg (2011) menar att 
själva definitionen inte har någon större betydelse, så länge de anställda inom organisationen 
har en gemensam syn om kulturen och hur den ska användas. Från vår empiri kan vi se att det 
finns en viss utmärkande kultur inom organisationerna, som kan ses som präglad av en manlig 
jargong, vilket visar sig bland annat genom språk. Funderingar vi möter under intervjuer är 
varför kvinnorna söker sig till mansdominerande organisationer, och om det kan bero på en 
specifik jargong eller kultur som intervjupersonerna gillar. Det kan dock vara svårt att utläsa 
då det alltid har funnits en vana hos intervjupersonerna kring att umgås med mycket män och 
att arbeta inom denna typ av bransch. Det är viktigt att understryka att en organisationskultur 
inte behöver bero på en fördelning av män och kvinnor, utan istället på en verksamhet i sig. 
Vi ser inte att intervjupersonerna hämmas på grund av kultur, då de under sin karriär har 
utvecklat en vana av ett aktuellt arbetssätt och kultur, därför är det svårt att kunna göra någon 
typ av jämförelse hur det hade varit för kvinnorna i en annan bransch.  
 
En organisationskultur kan växa fram genom chefer, och då framförallt om de varit inom 
organisationen en längre tid (Granberg, 2011). Det ser vi kunna skapa svårigheter för kvinnor, 
vid de fall det är en majoritet av manliga chefer och då kulturen präglas av stereotypers 
förväntningar. Det kan då som minoritet vara svårt att träda in i en redan befintlig kultur. 
Detta är inget vi kan urskilja i vår empiri, då vi istället märker av en uppmuntran till de 
kvinnliga ledarna på respektive arbetsplats. Att organisationerna skulle hindra de kvinnliga 
ledarnas möjligheter till att utnyttja sina ledaregenskaper är inget vi märker av. Det talas kring 
att det i vissa fall kan ske en anpassning av ledarskap i början av en anställning, då vissa 
egenskaper kan behöva hållas tillbaka. Men det är inget som handlar om deras möjligheter 
inom organisationen, utan istället om att en ledare måste anpassa sina sidor efter situation och 
konstellation. 

5.3	  Slutsats	  
Vi anser att familj och socialisation har påverkat de kvinnliga ledarnas bakgrund samt deras 
utveckling. Dock kan vi inte utifrån dessa fall se att kvinnorna speglas av samhällets satta 
stereotyper, då de inte besitter de egenskaper som ses som ”typiska kvinnliga” 
ledaregenskaper. Om det beror på socialisation är endast något vi kan spekulera kring. Vidare 
har vi svårt att göra en bedömning av om det finns någon skillnad i manliga respektive 
kvinnliga ledaregenskaper, då vi istället ser att det handlar om en anpassning efter situation. 
Samtidigt skapas det funderingar kring om kvinnorna hade haft andra ledaregenskaper som 
anses vara mer ”kvinnliga”, hade deras arbetssituationer sett annorlunda ut. Hade de då 
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fortfarande haft samma möjligheter de har idag inom respektive organisation? Då eftersom vi 
utifrån vår undersökning kan se att kvinnorna besitter egenskaperna som anses vara normen 
för en god ledare och inte egenskaper som anses typiskt för kvinnor.   
 
De undersökta ledarna ser det som positivt i att vara en minoritet i organisationerna, då det 
anses skapa bättre förutsättningar. De menar att det ger dem fler möjligheter att synas och 
som vi tror kan skapa goda chanser att få sin röst hörd. De ser alltså inte det som något hinder, 
utan utnyttjar istället situationen och gör det till deras fördel.  
 
Organisationerna hindrar inte deras möjligheter i att utnyttja sina egenskaper, utan de skapar 
istället möjligheter för utveckling. Organisationer har en kultur och struktur som speglar ett 
arbetssätt och de anställda, dock är inte det något vi tycks se hämmar de kvinnliga ledarna. Då 
vi istället ser det som ett handlingsmönster som en chef, oavsett kön, bör anpassa sig efter. Då 
man som chef bör sträva efter samma mål, och det görs genom organisationens satta riktlinjer. 
Något vi ställer oss frågande till är hur kvinnor på chefspositioner ändå är minoritet i de 
undersökta organisationerna, trots att de verkar ha öppna och tillåtande strukturer och 
kulturer? Kan det bero på att de undersökta kvinnliga ledarna är unika i sina organisationer 
och att strukturer och kulturer ändå präglas av könsstereotypa föreställningar? Det hade därför 
varit intressant att studera vidare kring organisationernas påverkan på kvinnors möjligheter att 
nå chefspositioner.  
 
Då vi inte anser att de undersökta kvinnorna har socialiserats in i samhällets satta könsroller, 
eller att de har hämmats inom sina organisationer, resonerar vi istället om man föds som en 
ledare. Vi anser inte att de kvinnliga ledarna besitter manliga egenskaper, utan snarare 
egenskaper som värdesätts hos en god ledare och att det är detta som har bidragit till deras 
nuvarande positioner. Egenskaper ser vi skapas genom socialisation samt organisation, men 
det utesluter inte andra aspekter och vi menar därför att det hade varit intressant att undersöka 
problemområdet utifrån andra infallsvinklar, så som exempelvis det biologiska.  
 
Vår undersökning berör endast fem kvinnors berättelser vilka har visat på goda 
ledaregenskaper och möjligheter till att kunna utnyttja dessa i sina organisationer. Dessa 
berättelser hoppas vi kunna spegla en större del av arbetslivet inom en snar framtid.  
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7.	  Bilagor	  

Bilaga	  1	  
 
INTERVJUGUIDE 
1. Dagsläge 

- Hur är fördelningen mellan män och kvinnor i organisationen? 
- Hur ser könsfördelningen ut bland ledarna i organisationen? 
- Hur är jargongen i organisationen? 

o Utveckla svaret.  
- Finns det någon konkurrens bland ledarna i organisationen? 

o Märker du av någon skillnad på konkurrens mellan de kvinnliga och manliga 
ledarna? 

- Kan du vara ”samma” ledare mot dina kvinnliga kollegor som mot dina manliga? 
2. Bakgrund 

-‐ När fick du din ledarroll? 
o Har du alltid haft en ledarroll? (ex. bland vänner/syskon) 

-‐ Hur lång tid tog det för dig att nå denna position du är på idag? 
-‐ Vilka förebilder har du för ditt ledarskap? Om du har några? 
-‐ Vilka personer har varit viktiga för formandet av ditt ledarskap? 
-‐ Hur fick du din nuvarande ledarposition? (Har du klättrat inom organisationen eller 

blivit rekryterad som chef?) 
-‐ Tror du att din bakgrund har påverkat ditt ledarskap? 

o I så fall hur då? Eller varför inte? 
3. Egenskaper 

- Vad är dina egenskaper som ledare? (nämn minst tre) 
o (Vad utmärker dig som ledare?) 

- Får du lov att utnyttja dessa egenskaper i organisationen? 
o (Anpassat ledarskap eller inte) 

- Har du fått ändra på dina ledaregenskaper inom organisationen du befinner dig i nu? 
o Påverkas du av yttre faktorer? 

- Vilka egenskaper dominerar på din arbetsplats bland ledarna? 
o Hur ser du på dina egenskaper i jämförelse med andra ledare i samma 

organisation? 
- Vad är din drivkraft? 

(ex. tjäna pengar, utvecklas, göra nytta, göra något du tycker är roligt.) 
-‐ Tror du att du sticker ut i ditt ledarskap? 

o Om ja, hur sticker du ut? 
o Om nej, är detta ett medvetet val?  

§ Av dig eller ska man inte sticka ut i organisationen? 
-‐ Vilka	  egenskaper	  värdesätter	  du	  hos	  en	  ledare?	  
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