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Förord  
 
 
Först och främst skulle vi vilja tacka varandra för att uppsatsen äntligen är i hamn. Det 

har varit en fröjd och en oförglömlig resa där vi kompletterat varandra perfekt under 

resans gång. 

 

Andra som bidragit till att uppsatsen färdigställts i tid och som förtjänar speciella tack är 

vår handledare Olle Duhlin, för hans kunskap, hans förmåga att bromsa oss vid behov 

och för den konstruktiva kritik han framfört under kursens gång. Även vår examinator 

Mikael Lundgren förtjänar detta speciellt tack då han kommit med intressanta och 

givande tankar under våra seminarier. Även våra opponenter förtjänar ett tack då de 

bidragit med synpunkter vi annars inte skulle tänkt på.  

 

Landstinget i Kalmar Län har varit till otroligt stor hjälp då både ledningen och våra 

respondenter har varit engagerade, intresserade samt tagit sig tid från sin stressiga 

vardag för att hjälpa oss med vår uppsats genom att svara på både mail och 

intervjufrågor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalmar, 25 Maj 2016  
 
 
 
____________                      ________________ 
Linnea Ekman    Linn-Ewa Wittlock 
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Uppsatsens titel:            Förväntningar på ledarskap – en studie i mäns och  
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Sammanfattning  
En ledare har historiskt sett framställts som en man och vissa studier påstår att det 

fortfarande är fallet. Samtidigt innehas fler ledande positioner av kvinnor och kvinnor 

uppfattas stereotypiskt besitta annorlunda attribut än män. Betyder det att män och 

kvinnor känner att de förväntas fokusera på olika variabler i sitt ledarskap? Studiens 

syfte är att studera och skapa en bättre förståelse för de upplevda förväntningar kvinnor 

respektive män har på sitt ledarskap, hur de hanterar potentiellt olika förväntningar samt 

om de agerar därefter. Studien är av en kvalitativ karaktär med en abduktiv ansats och 

intervjuer har utförts med sex respondenter. Litteratur har samlats in under arbetets gång 

samt kompletterats vid behov. Slutsatsen av studien visade på att kvinnor och män inte 

upplever några markanta skillnader angående förväntningarna på sitt ledarskap. 

Konklusionen av uppsatsen visar att män och kvinnor agerar i sina ledarroller utefter 

förväntningarna de upplever ifrån sina medarbetare. Diskussionen angående om hur vårt 

val av organisation, nämligen Landstinget i Kalmar Län, har påverkat resultatet 

eftersom alla respondenter anses vara omhändertagande samt besitta liknande 

utbildning, hålls i slutet av uppsatsen.  
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Abstract 
A leader has historically been portrayed as a man and some studies claim that this is still 

the case today; the perception of a leader is of a male character. In the meantime more 

leading positons are being filled with female candidates and women are stereotypically 

being perceived as possessing different attributes than men. Does this conclude that men 

and women feel that they are expected to focus on different variables in their 

leadership? The aim of this study is to explore and create a better understanding 

regarding the expectations women and men are experiencing on their leadership, how 

they handle these potentially different expectations and also if they act accordingly with 

the perceived expectations. The study is of a qualitative character with an abductive 

methodology and interviews have been held with six respondents. Literature has been 

gathered during the essays process and has also been complemented when needed. The 

conclusion of this essay shows that women and men do not experience any greater 

differences on the expectations on their leadership. We conclude that men and women 

act in accordance with their perceived expectations from their employees in their 

leading roles. A discussion considering how our choice of organisation, the care 

industry in Kalmar, has influenced our results as all respondents are considered caring 

and possess similar education, is being held at the end of the essay.  
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1 Introduktionskapitel 

I vårt inledande kapitel kommer du först få läsa en bakgrund till vårt val av ämne, följt 

av en problematisering av vår presenterade bakgrund. Dessa leder naturligt fram till 

uppsatsens valda problemformuleringar samt syfte.  

 
1.1 Bakgrund 

Ledarskapsutvecklingen har onekligen genomgått en rad olika trender och förändringar 

under de senaste århundradet. Längre tillbaka i tiden har en ledare setts som en kung, 

farao eller en krigsherre som med sin karisma eller formella position fått med sig folket 

(Bolman & Deal, 2013). Under 1900-talet varierades synen på ledarskap kontinuerligt, 

under 20- och 30-talet växte Human Relations rörelsen sakta fram och fokus låg på 

relationer på arbetsplatsen. Under 50-talet skulle ledare fokusera på effektivitet; 

produktion samt administration låg därmed i centrum. Under 60-talet uppstod behovet 

för ett mer situationsanpassat ledarskap, där ledaren förväntas anpassa sig utefter olika 

situationer och medarbetarnas behov. Det situationsanpassade ledarskapet fortsatte att 

dominera under 70-talet men under 80-talet blev den karismatiske ledaren mer 

intressant (Blomquist & Röding, 2011). Generellt sett kan vi konstatera att 

ledarskapsutvecklingen har gått från att vara mer strikt och auktoritär i början av 1900-

talet med fokus på produktion och effektivitet, för att i ett senare skede av århundradet 

fokusera mer på den mänskliga faktorn, tillit till sina anställda och samarbete (Bosman, 

2009).  

 

Det finns inte en definition av ledarskap utan ett flertal och definitionen har ändrats från 

att definieras som (Bennis, 1959 se Sveningsson & Alvesson, 2010:16) “Ledarskap är 

processen genom vilken en agent får en underordnad att bete sig i önskad riktning” till 

att definieras som (Bass, 1985 se Sveningsson & Alvesson, 2010:16) “Att utöva 

ledarskap är att transformera efterföljare, skapa visioner av målen så att de kan 

uppnås, och formulera vägen för medlemmarna så att de kan uppnå målen”. Vikten har 

skiftat från att ligga på logiska faktorer såsom produktion, disciplin och hierarki till att 

idag ligga på emotionella faktorer och därmed krävdes det andra attribut av en ledare för 

50 år sedan jämfört med en ledare idag (Bosman, 2009). 
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Sveningsson och Alvesson (2010) beskriver i sin bok Ledarskap ett av sina tankesätt  

angående hur en ledare bör vara, nämligen den som ser helheten inom en organisation, 

skapar entusiasm bland sina medarbetare samt förmedlar visionen utåt. Viktiga 

ledarcentrerade egenskaper beskrivs här som positiv, omtänksam samt engagerad. De 

ovan beskrivna ledarcentrerade egenskaperna skulle enligt Richardson (2004) anses 

vara mer av de egenskaper som tillhör det kvinnliga könet än det manliga. Det är en 

aning underligt då du säkert satt och föreställde dig en manlig ledare när du läste om 

ledarskapsutvecklingen under 1900-talet. Dock har ledarskap traditionellt setts som en 

manlig syssla och därför kan vi argumentera för att denna uppfattning inte alls är 

underlig. Männens uppgift har varit att vara auktoritära både i hem och på arbete, 

kvinnans uppgift har istället varit att ta hand om hemmet och barnen. Det har därmed 

genom tiderna varit svårt för kvinnor att ta en ledande roll och överhuvudtaget komma 

ut i arbetslivet. Det har lett till att vi har sett en väldigt liten representation av kvinnor 

genom historien även om det funnit undantag så som Kleopatra, Marie Curie och 

Margaret Thatcher med flera. Jämställdhetsskampen bidrog till att fler ledare av 

kvinnligt kön gavs möjligheter inom organisationer, men detta har dock inte skett 

friktionsfritt och kvinnor har länge motarbetats på sin väg uppåt. 

 

Ett teoretiskt förklarande fenomen till dessa motgångar anses vara Kanters (1977) 

glastak. Hymowitz (1986, se Eagly & Carli, 2007:6) konstaterar:  

 

“Even those few women who rose steadily through the ranks eventually crashed into an 

invisible barrier. The executive suite seemed within their grasp, but they just couldn´t 

break through the glass ceiling”. 

 

Kanters teori beskrivs i Men and women of the corporation (1977) som en osynlig 

barriär som hindrar kvinnor att nå högre positioner inom organisationer, ett så kallat 

glastak. Förväntningar på kvinnor menar Kanter (1977) är en del av glastaket. 

Förväntningarna baseras på stereotypiska uppfattningar om hur en kvinna bör bete sig 

och utefter de förväntningarna bedöms kvinnornas prestation som ledare. Fanny Hurst 

(Blomquist & Röding, 2011:231) beskriver: “En kvinna måste vara dubbelt så duktig 

som en man för att komma hälften så långt”.  
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Blomquist och Röding (2011) presenterar tre infallsvinklar som förklarar de olika 

synsätten som finns på könsrelaterat ledarskap, främst kvinnligt. Debatten angående de 

olika synsätten som diskuterar kvinnligt ledarskap är enligt Blomquist och Röding 

(2011) följande: 

 

1. Det finns ett speciellt kvinnligt ledarskap 

Denna debatt hävdar främst att det finns olika egenskaper som kan anses vara typiskt 

manliga eller kvinnliga och oftast kan appliceras på de olika könen. Kort och gott 

baseras argumenten på att kvinnor och män leder på olika sätt och att organisationer bör 

anställa kvinnor eftersom de anses vara mer empatiska och samarbetsvilliga (Blomquist 

& Röding, 2011).  

 

2. Det finns inte ett speciellt kvinnligt ledarskap 

Denna ståndpunkt är motsatsen till den ovan beskrivna. Ett gott ledarskap har ingenting 

med kön att göra enligt detta synsätt, utan de upplevda skillnaderna baseras endast på 

stereotypiska uppfattningar och situationen (Blomquist & Röding, 2011).  

 

3. Kvinnligt ledarskap är en social konstruktion  

Den sista presenterade debatten menar att det finns skillnader mellan ett manligt och ett 

kvinnligt ledarskap. Dessa skillnader baseras inte på kön utan på stereotypiska 

uppfattningar angående vad vi anser vara kvinnligt respektive manligt. Alltså är 

skillnaderna inte beroende på kön, utan på genus som snarare är kulturellt betingat 

(Blomquist & Röding, 2011). Dessa tre olika ståndpunkter kommer att förklaras 

ytterligare under kapitel 3 – teoretisk referensram.  

 

Ser vi främst till den sistnämnda debatten angående ett specifikt manligt och kvinnligt 

ledarskap kan vi lätt konstatera att vi människor förväntar oss olika saker av olika 

människor. Detta gör vi för att lättare kunna systematisera och kategorisera människor i 

vår omgivning. Fenomenet kan liknas vid att skapa sociala konstruktioner och det 

underlättar vår perception och skapar en förståelse för det sociala spelet vi dagligen 

omges av (Taylor, Peplau & Sears, 2006). Blomquist och Röding (2011:233) beskriver 

hur dessa sociala processer omvandlas till en allmängiltig uppfattning:  
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“När vi tillsammans pratar om att det till exempel är “typiskt kvinnligt att vara bättre 

på att lyssna”, konstruerar vi i en gemensam social process denna uppfattning. Ju fler 

gånger vi gör det, desto starkare tenderar uppfattningen att bli. Till slut är det en 

sanning som få ifrågasätter”. 

 

På detta sätt uppstår reproduktionen av typiskt manliga och kvinnliga attribut som i sin 

tur leder till förväntningar på de olika könsrollerna. Utvecklingen från en social 

konstruktion till en allmängiltig uppfattning är vanlig och dessa allmängiltiga 

uppfattningar är något som vi lär oss redan som barn. Vi bildar uppfattningar och 

förväntningar som tas för givna då vi människor konstant reproducerar tankar angående 

vad som är manligt och kvinnligt.  

 

Enligt Hogg och Vaughan (2010) har kvinnor och män historiskt sett innehaft olika 

roller i samhället. Dessa roller refererar de till som “The social role theory”, det vill 

säga könens sociala konstruktioner och dess ständiga rekonstruktion i samhället. Vidare 

beskriver Hogg och Vaughan (2010) i sammanhanget definitionen av en 

självuppfyllande profetia, en situation då våra förväntningar och antaganden 

kontrollerar hur vi tror att en människa av ett visst kön ska agera. Hogg och Vaughan 

(2010:203) ger sin definition av fenomenet på följande sätt:  

 

“Expectations and assumptions about a person that influences our interaction with that 

person and eventually change their behaviour in line with our expectation”. 

 

Med citatet ovan ser vi tydligt hur könsroller och förväntningar på dessa ständigt 

rekonstrueras. Vi växer upp med en bild av vad som är manligt och kvinnligt, och därav 

vilka egenskaper som bör tillskrivas en man eller en kvinna och dessa implementerar vi 

i vår vuxna världsuppfattning och för vidare till våra barn.  

 

Burns (1978:50) illustrerar det existerande problemet angående de rekonstruerade 

stereotypiska uppfattningarna angående en mans och en kvinnas ledarskap genom 

följande citat:  
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“Over the centuries, femininity has been stereotyped as dependent, submissive and 

conforming, and hence women have been seen as lacking in leadership qualities. The 

male bias is reflected in the false conception of leadership as mere command or control. 

As leadership comes properly to be seen as a process of leaders engaging and 

mobilizing the human needs of followers, women will be more readily recognized as 

leaders and men will change their own leadership styles”. 

 

Burns (1978) visar här, i likhet med Blomquist och Röding (2011), på de socialt 

konstruerade förväntningarna på en mans och en kvinnas karaktäristiska 

ledarskapsattribut som vi blivit matade med sedan födseln angående vad en man och 

kvinna bör vara. Här kan vi tydligt se ett problem ta form, för att lättare kunna skapa 

förståelse för vår omgivning skapar vi sociala konstruktioner som leder till 

förväntningar. Om vi från början har olika förväntningar på de olika könens ledarskap 

kommer vi även att uppleva det så, oavsett om det är ett faktum eller endast en upplevd 

förväntan. Här återkommer vi till Blomquist och Rödings (2011) diskussion angående 

synsättet att en kvinnas ledarskap är ett socialt konstruerat fenomen. Upplever dagens 

kvinnor att de har olika förväntningar på sitt ledarskap än vad män gör baserat på dessa 

socialt konstruerade fenomen och agerar de därefter?  

 

1.2 Problemdiskussion  

Ledarskap har, som nämnt i bakgrunden, historiskt sett uppskattats till att innehålla fler 

klassiskt manliga attribut än kvinnliga (Martin, 2015). Richardson (2004) beskriver i sin 

rapport resultatet av sin forskning angående potentiella skillnader mellan mäns och 

kvinnors ledarskap. Richardsons (2004) studier visade att kvinnors ledarskap generellt 

är mer demokratiskt och interaktivt och mäns ledarskap generellt är mer 

resultatorienterat och enväldigt. Hennes konklusion i ämnet är, liknande Blomquist och 

Röding (2011), att det finns stereotypiska uppfattningar angående vad en kvinna och en 

man förväntas vara i samhället och i en ledarroll och det i sin tur avspeglas i de olika 

könens agerande. Vi tycker att fenomenet är något som syns tydligt i samhället, delvis 

baserat på normer och delvis baserat på de sociala konstruktionerna angående vad som 

är manligt och kvinnligt som ständigt reproduceras. Betyder det faktumet att kvinnor 

och män inte känner att de kan agera individuellt i sina ledarroller utan anpassar de 
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omedvetet sitt ledarskap utefter den rådande normen och därmed de existerande 

förväntningarna?  

 

Paustian-Underdahl, Walker och Woehr (2014) föreslår att det inte finns någon 

signifikant skillnad mellan en mans och en kvinnas ledarskap. Enligt deras forskning 

finns det inga påtagliga skillnader angående effektiviteten mellan en mans och en 

kvinnas ledarskap. Paustian-Underdahl, Walker och Woehr (2014) anser att det bör vara 

dags att vi ser längre än till bara kön och istället koncentrerar oss på att att finna de 

bästa ledarskapsattributen; oberoende av om ledaren är kvinna eller man. Om deras 

forskning inte påvisar någon skillnad mellan mäns och kvinnors ledarskap återstår 

frågan för oss varför denna uppfattning råder i samhället? Författare såsom Burns 

(1978), Richardson (2004) samt Blomquist och Röding (2011) beskriver i sina studier 

skillnader som går att finna mellan en mans och en kvinnas ledarskap. Olika studier 

påvisar olika resultat och vi ställer oss frågan hur en man och en kvinna i ledande 

positioner upplever förväntningarna på sitt individuella ledarskap och om 

förväntningarna skiljer sig åt.  

 

Baserat på vår presenterade bakgrund ser vi att problematiken är att kvinnor och män 

vanligtvis tillskrivs vissa attribut i sina ledarroller och förväntas prestera och agera 

därefter. Vi frågar oss liknande Blomquist och Röding (2011) om förväntningarna på ett 

ledarskap baseras på vedertagna skillnader mellan män och kvinnor, eller om det beror 

på stereotypiska uppfattningar angående hur en man och en kvinna bör vara. Vi tror, i 

samstämmighet med Martin (2015), att den generella uppfattningen om ledarskap är 

maskulin och därmed bedöms kvinnor som mindre passande som ledare då det finns en 

stereotypisk uppfattning om deras sätt att leda. Alternativet till den teorin är att kvinnor 

som befinner sig i ledande positioner förväntas agera enligt Martins (2015:334) 

“Masculine norms of management” och därmed rekonstrueras de stereotypiska 

uppfattningarna om hur en ledare bör bete sig. Martin (2015) finner slutsatser i att om 

kvinnor demonstrerar dessa maskulina normer av ledarskap har de lättare att bli 

accepterade i sin roll som ledare. Problematiken avslutas dock inte här, det är inte så lätt 

som att en kvinna i en ledarroll endast kan demonstrera maskulina normer och bli 

accepterad. Genovese (1993 se Hogg & Vaughan, 2010:180) beskriver svårigheterna 
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med att kvinnor ska agera enligt de klassiska manliga normerna. Han uttrycker sig på 

följande vis:  

 

“In the context of leadership, people´s schemas, i.e mental pictures, characterise 

leaders as being agentic and this is a male stereotype. This puts a women in a tricky 

position - if she is communal she may not fit the schema of being a leader so well; if she 

is agentic she runs the risk, like Margaret Thatcher, of being the `Iron Lady´, `Her 

Malignancy´or `Attila the Hen´”. 

 

Problematiken enligt ovanstående citat ligger i att kvinnor som uppvisar de klassiska 

manliga attributen inte uppskattas i samma utsträckning som när män uppvisar 

attributen. Vilken roll spelar förväntningarna på ledarskapet i denna aspekt, kommer 

kvinnor och män anpassa sig till de potentiella förväntningar de upplever finns på sitt 

eget kön och därmed anpassa sitt ledarskap därefter, medvetet eller omedvetet? Vi 

kommer i vår uppsats delvis beröra dessa frågor då vi vill skapa en förståelse för hur 

förväntningar upplevs av de respektive könen. 

 

Winter (1998) skriver om hur våra förväntningar styr vår perception av hur saker bör 

och ska vara. Om en arbetsplats och dess medarbetare har förväntningar på hur en 

kvinna respektive man ska bete sig och vilka attribut de ska besitta i sina ledarroller 

kommer det påverka synen arbetsplatsen och medarbetarna har på ledarna och hur de 

uppfattas. Vi tror att om en medarbetare förväntar sig att kvinnor ska vara mer 

omhändertagande är de mer troliga att gå till en ledare av kvinnligt kön för stöd än till 

sin ledare av manligt kön som de kan uppfatta som mer resultatorienterad.  

 

Uppfattningen om vad kvinnor och män förväntas vara och vilka roller de bör inta i 

samhället avspeglas i deras agerande och det tror vi skapar egenkonstruerade 

förväntningar på hur en kvinnas och en mans ledarskap upplevs. De upplevda 

förväntningarna baseras därmed inte på biologiska skillnader (kön) utan på de 

rekonstruerade sociala konstruktionerna (genus) som går att finna i samhället. Vi undrar 

om män och kvinnor i ledande positioner upplever förväntningarna på sitt ledarskap 

annorlunda och i så fall hur detta uttrycker sig. Vi önskar att öka medvetandet om de 

potentiella förväntningar som finns på mäns och kvinnors ledarskap och se hur ledarna 



 

 

 

 - 13 - 

anpassar sig utefter de upplevda förväntningarna. Ett ökat medvetet synsätt tror vi bidrar 

till genusdiskussionen angående ledarskap baserat på stereotypiska uppfattningar. 

Därmed ser vi det som en viktig punkt i sig att blottlägga förväntningarna som upplevs i 

dagens Sverige på mäns respektive kvinnors ledarskap. 

 

1.3 Problemformulering 

Baserat på vår ovanstående bakgrund samt problemdiskussion lyder våra 

frågeställningar: 

 

1. Hur upplever kvinnor respektive män inom samma företag och liknande 

positioner förväntningarna på sina ledarskap? 

 

2. Hur leder kvinnor respektive män inom samma företag och liknande positioner 

baserat på upplevda förväntningar? 

 

De två problemformuleringarna förhåller sig till varandra på ett naturligt sätt. Vi anser 

inte att vi endast kan studera förväntningarna ledarna upplever utan att även se till deras 

faktiska agerande. Förväntningarna de respektive ledarna upplever kommer troligtvis 

påverka deras ledarskap, vi tror de leder såsom de tror att de förväntas leda. Därmed har 

vi valt att använda oss utav två problemformuleringar för att påvisa dessa samband. En 

för att förstå deras upplevda förväntningar och en för att se hur deras faktiska ledarskap 

yttrar sig. 

 

1.4 Syfte 

Med denna uppsats önskar vi skapa förståelse för och öka kunskaperna kring de olika 

förväntningarna och förutsättningarna som skulle kunna finnas på mäns och kvinnors 

ledarskap i dagens västerländska samhälle. Vi vill skapa förståelse för hur de olika 

könen själva upplever förväntningarna på sitt ledarskap och hur de väljer att agera 

utifrån de upplevda förväntningarna. Genom att skapa förståelse för mäns och kvinnors 

upplevda förväntningar och dess koppling till det faktiska ledarskapet önskar vi 

blottlägga de strukturer som skapats. Därmed bidrar vi till medvetenhet angående 
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förväntningar och när individen är medveten om dessa kan denne välja hur han eller hon 

vill bemöta upplevda förväntningar.  

 

Genom denna uppsats är vår ambition att bidra med en uppdaterad och mer nyanserad 

syn på den aktuella genusdebatten angående ledarskap. Därav inriktar vi oss på ett 

emancipatoriskt syfte då vi önskar bidra med vetskap om de olika strukturer som kan 

hämma män och kvinnor i sin ledarskapsutveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 - 15 - 

 
2 Metodkapitel  

I följande kapitel kommer vi behandla de val som gjorts för att uppnå studiens syfte. 

Först beskriver vi vår process och de vägval vi gjort för att sedan presentera vår 

undersökningsdesign samt beskriva vårt val av fall. Därefter beskrivs vår 

datainsamlingsprocess, forskningskvalité samt forskningsetik.  

 

2.1 Process och vägval   

Vi har från första början haft svårt att avsmalna vårt forskningsämne. Genus, ledarskap 

och dess förväntningar är massiva ämnen och när vi bestämde oss för att skriva om 

dessa var vi nog inte riktigt förberedda på hur omfattande de faktiskt var. Det har varit 

en svårighet för oss att inte följa sidospår inom vissa specifika områden. Det krävdes 

mycket tid att läsa igenom artiklar och böcker i början. Vi var tvungna att finna så 

mycket fakta vi bara kunde för att få en förståelse för genus och ledarskap och tidigare 

forskning som gjorts kring mäns och kvinnors ledarskap och framförallt 

förväntningarna på dessa. Vi hade en preliminär problemformulering när vi gjorde våra 

efterforskningar, men denna problemformulering har ändrats senare på grund av 

information som uppkom under våra efterforskningar. Vi hade därmed en tanke 

angående vårt arbete först, sedan såg vi till forskningen och vidare ändrade vi vår 

problemformulering i vissa avseenden. Vi insåg även efter våra intervjuer att vi behövde 

ytterligare en problemformulering. När vi hade genomfört våra intervjuer insåg vi att vi 

fått mycket information om hur våra respondenterna agerar i sina ledarroller. Vi såg 

därigenom sambandet mellan förväntningar och det faktiska ledarskapet.  

 

Våra respondenter uttalade att de agerade på ett visst sätt i sina ledarroller utifrån sina 

upplevda  förväntningar. Därav valde vi att addera vår andra problemformulering senare 

i arbetsprocessen. Våra intervjuer var inte heller baserade på vissa teoretiska 

referensramar utan byggde mer på vår problemformulering och våra antaganden. Vi 

anser att alla dessa exempel tydligt visar på att vi har använt oss utav en abduktiv ansats 

i vår uppsats. Ytterligare ett exempel på vår användning av en abduktiv ansats var att vi 

inför våra intervjuer hade ett antal teorier som vi önskade använda oss utav i vårt arbete. 

Efter våra intervjuer uppmärksammade vi att vi borde fokusera mer på teorier gällande 
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situationsanpassat ledarskap då det var något som visade sig vara en betydande del i 

vårt empiriska material. 

 

Abduktionsansatsen tillkom på 60-talet som ännu en forskningsansats utöver induktion 

och deduktion. Abduktion handlar om att skapa en frågeställning som i sig ska förklara 

ett enskilt fall bättre än andra. De slutsatser som abduktion leder till är alltid temporära 

och är öppna för ny data. Vid en abduktiv ansats pendlar forskaren mellan data och de 

kunskaper som redan är kända för denne och gör därigenom jämförelser och tolkar data 

och tidigare kunskaper för att finna ett mönster och den mest troliga förklaringen. Det 

innebär att forskaren i fråga tar till sig data men avvisar inte teoretiska föreställningar 

(Fejes & Thornberg, 2015).  

 

2.1.1 Kvalitativ studie 
Eftersom våra problemformuleringar bygger på att vi kan förstå och tolka ledares 

känslor och tankar så har våra intervjuer varit av yttersta vikt. Vi har därmed använt oss 

utav en kvalitativ studie eftersom vi ansåg att vårt syfte krävde att vi tolkade och 

reflekterade över tankar som uttalades under intervjuerna. Alvesson och Sköldberg 

(2008) beskriver att en kvalitativ metod många gånger är svårdefinierad, men antas i de 

flesta fall ha en öppen och mångfasetterad empiri. Skillnaden mellan kvalitativ och 

kvantitativ metod kan ibland bli oklar, men Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver en 

tydlig gräns mellan de olika studierna. De kvalitativa studierna utgår ifrån 

studieobjektens perspektiv medan kvantitativa studier i högre grad utgår ifrån 

forskarens idéer och dennes tankar om vad som borde vara i fokus. 

 

Olsson och Sörensen (2011) förklarar att kvalitativa studier karaktäriseras av att det 

finns en närhet och en öppen relation mellan forskaren och respondenterna. I och med 

intervjuer är det viktigt att genom språket kunna ta del av varandras perspektiv och att 

forskaren i sin tur kan tolka och analysera den insamlade datan (Olsson & Sörensen, 

2011). Yin (2011) beskriver i sin tur kvalitativ forskning som något som ger insikt om 

begrepp och som kan förklara mänskligt socialt beteende. Yin (2011) fortsätter genom 

att förklara att kvalitativa studier utmärker sig genom förmågan att återge åsikter och 

visar på att det troligtvis är huvudsyftet med metoden. Det som återges i en kvalitativ 

studie kan ge en bild av vad människor själva anser om sina liv och inte de förutfattade 
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meningar som samhället och forskarna har (Yin, 2011). Det är något som vi anser är 

viktigt och en stor del till varför vi använde oss utav en kvalitativ studie istället för en 

kvantitativ. 

 

Vi valde en kvalitativ studie då vi ansåg att vårt syfte krävde en studie som kan försöka 

förklara mänskligt socialt beteende. Det var viktigt för oss att ha meningsfulla samtal 

med våra respondenter för att senare kunna tolka deras tankar och reflektera över deras 

känslor. För att tillåta respondenterna att tala fritt om sina tankar gällande de olika 

ämnena valde vi att ha semi-strukturerade intervjuer, vilket även möjliggjorde för oss att 

ställa följdfrågor baserat på de svar som gavs. Kylén (2004) benämner det inte som 

semi-strukturerade intervjuer utan talar istället om öppna och styrda intervjuer. Semi-

strukturerade intervjuer, eller mindre styrda intervjuer, beskrivs av Kylén (2004) som att 

forskaren har ett visst antal frågeområden som ska täckas. Efter varje fråga låter 

forskaren respondenten berätta fritt och sedan styrs samtalet vidare av forskaren.  

 

Enligt Kylén (2004) ger intervjuer de bästa förutsättningarna för att få fram hur 

respondenterna tänker och känner. Vi ville genom våra djupintervjuer komma mer inpå 

respondenterna och inte bara skrapa på ytan gällande deras tankar och idéer. Kylén 

(2004) nämner även att intervjuer kan hjälpa till att förstå hur människor uttrycker sig. 

Detta var något som vi ansåg viktigt eftersom en stor del av vår uppsats baserades på 

vår tolkning och analys av de intervjuades ordval samt deras sätt att uttrycka sig. Det 

innebar även att vi med respondenternas tillåtelse spelade in alla intervjuer samt 

antecknade under intervjuernas gång. Det bidrog till att vi lättare kunde analysera och 

tolka deras ordval och tankar även senare under arbetet. 

 

Intervjuerna genomfördes på Landstinget i Kalmar Län med olika nyblivna chefer. Vi 

valde att fokusera på nyblivna chefer då vi ansåg att deras upplevelser av förväntningar 

låg närmare i tiden och de lättare kunde relatera till våra frågor. Vi genomförde 

intervjuerna med tre kvinnor samt tre män för att studera  deras olika syn på vårt valda 

ämne, det vill säga hur män och kvinnor uppfattar förväntningarna på sitt respektive 

ledarskap och hur de agerar därefter. Samtliga intervjuer tog cirka en timme var att 

genomföra. Vi insåg dock efter hand att vi blev mer erfarna och kunniga i vårt sätt att 

intervjua desto fler intervjuer vi genomförde. Det innebar att de första intervjuerna som 
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genomfördes är i vissa fall mindre utförliga och djupgående än de sista intervjuerna. Vi 

är medvetna om att fler intervjuer hade gynnat vårt resultat och möjliggjort bättre 

förberedelser från vår sida. Vi insåg dock detta vid sammanställningen av empirin och 

därmed fanns inte tiden till att boka in nya intervjuer och sedan sammanställa resultatet. 

Intervjuernas resultat går att finna i det empiriska materialet under kapitlet 4 – 

Empiriskt material. Vår intervjuguide går att finna i Bilaga A. 

 

2.2 Undersökningsdesign  

Inom ramen för syftet med vår uppsats beslutade vi oss för att utföra en fallstudie på en 

stor organisation, Landstinget i Kalmar Län. Enligt Jakobsson (2011) är en fallstudie en 

forskningsdesign som syftar till att under en begränsad tidsperiod studera ett fenomen i 

sin naturliga miljö. Det är inte bara viktigt med fenomenet i sig utan även relationer och 

samband mellan olika variabler. I en fallstudie identifierar forskaren först 

forskningsproblemet och sedan väljs det eller den som ska bli föremål för forskningen, 

till exempel en individ eller som i vårt fall, en organisation (Jakobsson, 2011). Vi valde, 

precis som Jakobsson (2011) beskriver, först och främst vårt fenomen, det vill säga 

förväntningar på mäns och kvinnors ledarskap och hur detta påverkar hur de agerar i 

sina ledarroller. Efter att vi funnit detta fenomen valde vi att se närmare på Landstinget i 

Kalmar Län. Vi valde denna organisation då det är en kvinnodominerad organisation 

och vi ville studera hur detta påverkar ledarskapet hos deras chefer, framförallt deras 

nyblivna mellanchefer. Vi har därmed valt att genomföra en fallstudie, då dessa enligt 

Yin (2007) lämpar sig bra om forskaren vill förstå organisatoriska och sociala 

företeelser. Yin (2007) förklarar även att han anser att fallstudier bäst lämpar sig till 

uppsatser där problemformuleringarna fokuserar på att ta reda på “hur” eller “varför”. 

Eftersom båda våra problemformuleringar ställer sig frågan “hur” anser vi en fallstudie 

vara bäst lämpad för vårt syfte.  

 

Vi kan inte säga att vårt resultat skulle blivit detsamma om någon annan skulle utföra 

denna studie eller om den skulle utföras om några år igen. Vi är medvetna om att 

studiens resultat präglas av landet samt kulturen den genomfördes i. Lika mycket som 

valet av bransch, det vill säga vården, spelar roll väger även landets kultur samt syn på 

jämställdhet in. Vår studie är genomförd i en jämställd kultur samt i ett jämställt land 

och därmed kan vårt resultat visa sig vara specifikt för ledare inom vården i Sverige. 
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Således kan resultatet se annorlunda ut om studien skulle genomföras inom en annan 

bransch, en annan kultur eller i ett annat land. Vi vill dock se hur förväntningar på mäns 

och kvinnors ledarskap ser ut idag i Sverige, vilket gör att denna studie lämpade sig för 

oss. I och med tidsbegränsningen har vi endast sett till hur ledarna upplever dessa 

förväntningar och hur de agerar därefter och därmed endast fokuserat på deras 

perspektiv och utelämnat medarbetarnas perspektiv. 

 

2.2.1 Val av fall  

I vår fallstudie har vi valt att titta närmare på ledare inom den politiskt styrda 

organisationen Landstinget i Kalmar Län. Deras vision lyder: "Vi utgår från 

medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom en 

processorienterad hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning och kollektivtrafik för 

bättre hälsa i hela länet” (Landstinget, 2016b). 

 

Landstinget består av åtta förvaltningar och är som tidigare nämnt en politiskt styrd 

organisation och en av länets största arbetsgivare med cirka 6 000 anställda 

(Landstinget, 2013b). Vi har tittat närmare på tre utav de åtta förvaltningarna, närmare 

bestämt Primärvårdsförvaltningen, Psykiatriförvaltningen och Hälso- och 

Sjukvårdsförvaltningen. Landstinget utgör ett intressant fall att undersöka ledarskap ur 

ett köns- och genusperspektiv. Vården, Landstingets största och viktigaste del, har 

traditionellt sett varit en kvinnodominerad bransch och är, trots upplevda förändringar i 

jämställdhet och samhället, så fortfarande än idag. Enligt Statistiska Centralbyråns 

(SCB) statistik från 2014 är 93% av alla undersköterskor och arbetare inom hemtjänst, 

hemsjukvård samt äldreboenden kvinnor samt 82% av alla vårdbiträden. I Kalmar Län 

är könsfördelningen (i antal) inom omsorgsyrken 16 840 kvinnor och 3 503 män (SCB, 

2011). När det på SCB:s lista över de tio vanligaste yrkena för män inte finns med ett 

enda vårdyrke kan vi konstatera att vården är ett kvinnodominerat yrke och en 

könsmärkt bransch. Med en könsmärkt bransch menas att vi kan förvänta oss att de 

värderingar och den kultur som finns inom och utmärker den kommer vara just av 

kvinnlig eller manlig karaktär. Ett exempel på denna naturliga könsmärkning av 

organisationen Landstinget i Kalmar Län kan vara deras vision som lyder: “För ett 

friskare, tryggare och rikare liv.” (Landstinget, 2016c). Vidare är deras värdeord: 

”Öppet, engagerat och kunnigt” (Landstinget, 2015a). Orden ger en tydlig riktning åt 
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organisationen angående könsmärkning, vi återkommer till detta i kapitel 3.6 

Könsmärkta organisationer. Den här könsmärkningen har visat sig vara viktig för 

förståelsen och analysen av vårt material. Vi återkommer till de konsekvenser som 

denna empiriska inriktning haft för våra resultat i kapitel 5 – Analys. 

 

Den här studiens fokus är dock inte i första hand vården som bransch, fokus är snarare 

på ledarskapet av vårdgivarna. Därför är det av intresse att se på hur könsfördelningen 

ser ut högre upp i den hierarki som bildar Landstingen, och i vårt fall Landstinget i 

Kalmar Län specifikt. Vid en första anblick kan vi säga att könsfördelningen i 

Landstings- och sjukhusledningar är jämnare än i de flesta andra branscher. 

Landstingsledningen i Kalmar Län är exempelvis 44% kvinnor och 56% män 

(Landstinget, 2015b). Vi kan samtidigt konstatera att den tydliga könsfördelning som 

syns hos vårdgivarna, de undersköterskor, vårdbiträden och hemtjänstpersonal som 

refereras till ovan inte återfinns högre upp i organisationen. Detta fenomen är extra 

intressant för oss i den här studien då det motsäger en del av de slutsatser som vi drar av 

vårt empiriska material. För en utökad diskussion om hur detta fenomen som bakgrund 

skapar intressanta öppningar och frågeställningar för framtida forskning då de möter 

våra slutsatser, se kapitel 6 – Slutsatser och – Förslag till vidare forskning. 

 

Landstinget i Kalmar Län är en arbetsplats som satsar på utbildning för sina anställda. 

En vanlig utbildning de erbjuder är “Varje dag lite bättre - kraften hos många”. Med 

andra ord nämner Landstinget på sin hemsida att de vill se sina medarbetare växa, alla 

små förbättringar anser de leder till en bättre helhet (Landstinget, 2013a). Landstinget 

nämner även internrekrytering som en följd av deras utbildningsmöjligheter och detta 

påstående kan vi stötta med vikt av våra respondenters väg uppåt, samtliga sex 

respondenter har arbetat inom Landstinget som sjuksköterskor eller läkare innan de 

klättrat uppåt till ledande positioner (se vårt empiriska material - Kapitel 4). 

Landstingets värdegrund beskriver de själva ligger i delaktighet och bra bemötande. De 

beskriver gärna sin värdegrund med meningen och filmen “Vi möter människor” för att 

visa på sitt fokus i bemötandefrågan (Landstinget, 2016a). 
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2.3 Datainsamling 

2.3.1 Empirisk 

Vår primärdata har bestått av intervjuerna som vi har genomfört med respondenter av 

både manligt och kvinnligt kön inom samma organisation och liknande positioner och 

deras syn på förväntningar kring just deras ledarskap. Vi ville studera om det fanns 

olika förväntningar på kvinnor och män i deras ledarroller. Vi valde endast att intervjua 

chefer på Landstinget i Kalmar Län, därmed är vi medvetna om att vi har behövt 

generalisera. Vi har baserat vår forskning på hur cheferna upplever förväntningarna på 

sig själva och från människor inom organisationen. Vi har antagit att dagens chefer även 

är ledare som inte endast fokuserar på resultat utan även leder sina medarbetare framåt. 

Vi är medvetna om att vårt omfång av respondenter inte var så omfattande och därmed 

kan svaren vi fått fram baseras på individualistiska preferenser istället för en generell 

sanning. Vi valde även att endast genomföra intervjuer med respondenter som hade tid 

att träffa oss på sin arbetsplats och därmed uteslöt vi respondenter som begärde en 

telefonintervju. Detta baserat på att vi i vår analys lagt vikt på orden och 

helhetsintrycket av respondenterna. 

 

För att kunna uppfylla uppsatsens syfte vände vi oss till en stor organisation med 

flertalet ledare i regionen. Vi skickade ut ett standardmail till de berörda ledarna, ett 

jämnt antal kvinnor och män där vi förklarade vilka vi var, vad vi önskade och vad 

uppsatsens ämne berörde. Den större organisationen med flertalet ledare var Landstinget 

i Kalmar Län, det vill säga en offentlig verksamhet med många olika mellanchefer. 

Inom denna organisation fick vi större respons och vi bokade in intervjuer med tre 

kvinnor samt tre män med ledande positioner inom organisationen. Efter vår första 

intervju med en av cheferna insåg vi att vi borde vara mer kritiska i vårt urval av 

respondenter. Vi valde därför att kontakta Landstinget i Kalmar Län igen, men denna 

gång för att försöka finna mer nyblivna chefer inom området. Vi fick hjälp med att finna 

dessa mer nyblivna chefer och tog därefter kontakt med dem för att boka upp nya 

intervjuer. 
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Organisationen valdes delvis på grund av tillgänglighet, då det är Landstinget i staden 

där vi studerar. Organisationen hade ett relativt jämnt antal kvinnliga och manliga 

chefer och de avsatte tidigt tid för att hjälpa oss få fram vårt empiriska material vilket 

underlättade framskridandet av vår uppsats. Dock ser vi även kritiskt på vårt val av 

respondenter. Eftersom vi behövde komma i kontakt med relativt nyligen tillsatta chefer 

blev vi hänvisade till en ansvarig på Landstinget. Personen ifråga vidarebefordrade en 

lista med namn på chefer vi kunde ta kontakt med. Dock visade det sig att majoriteten 

av dessa personer har gått samma utbildning som ges av Landstinget, ett traineeprogram 

de erbjuder för anställda som vill utvecklas både på ett personligt plan och på ett 

professionellt. Många av våra respondenter gick traineeprogrammet tillsammans och på 

hemsidan uttrycks hur programmet ska bidra till att deltagarna ska dela med sig av sina 

erfarenheter och utvecklas tillsammans. Vi måste därför delvis ställa oss kritiska till de 

svar som vi har fått fram genom våra intervjuer. I viss mån finns det möjlighet att 

liknande svar kan bero på att många av våra respondenter gått samma 

ledarskapsutbildning inom loppet av några år. Organisationen vi valde till vårt arbete 

var aldrig tänkt som mer än ett redskap till att nå ut till tillgängliga respondenter. Efter 

våra intervjuer insåg vi dock att Landstinget och dess chefer kan ha påverkat vårt utfall 

mer än vad vi från början trodde. Därmed ändrade vi vår undersökningsdesign från en 

tvärsnittsstudie till en fallstudie. Vi tror att det faktum att majoriteten av våra 

respondenter är eller har varit sjuksköterskor eller läkare kan bidra till att deras 

ledarskap kan ses som mer kvinnlig på grund av de omsorgskrävande arbete de har eller 

tidigare har haft. Vi tror att ett mer kvinnligt ledarskap även kan efterfrågas mer på en 

arbetsplats där det generellt sett arbetar mestadels kvinnor. Detta kommer vi att ta 

hänsyn till när vi analyserar vårt insamlade empiriska material. 

 

2.3.2 Teoretisk 

Vi har använt oss utav en fallstudie och har i och med det använt oss utav både primär- 

och sekundärdata. Vi har funnit information om vår organisation genom sekundärdata. 

Denna data har mestadels bestått av information funnen ifrån organisationens hemsida 

samt statistikhemsidor. Eftersom vår organisation är Landstinget i Kalmar Län känner 

vi att det har funnits begränsad information att finna. Detta beror på att den enda 

informationen som finns är den som går att finna på deras egna hemsida. Vi anser att 
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den har varit begränsad gällande statistisk om de anställda och deras könsfördelning och 

vi har därmed kompletterat med statistik från Statistiska Centralbyrån. 

 

De databaser vi främst använde i vår sökning av litteratur var OneSearch och Google 

Scholar. OneSearch kommer vi åt genom vårt inlogg på lnu.se och Google Scholar är en 

öppen databas. Även en databas som heter Research Gate användes då vi önskade få en 

bredare förståelse för genusforskningen under de senaste årtiondena.  

 

Orden som vi främst sökte på för att finna vår relevanta litteratur var: 

 

Attribut, Chefskap, Chefsposition, Egenskaper, Essentialism, Feminism, 

Föreställningar, Förväntningar, Genus, Glastak, Historik, Homogenitet, Jämställdhet, 

Kvinnligt, Kvinnor, Kön, Könsroller, Ledande position, Ledarskap, Manligt, Män, 

Normer, Organisation, Organisationsteori, Perspektiv, Reproduktion, 

Situationsanpassat ledarskap, Social konstruktion, Socialpsykologi, Stereotyper, 

Särartsfeminism  

 

Kombinationer av de ovanstående orden har även använts samt de engelska 

översättningarna.  

 

2.4 Litteratur- och artikelgenomgång 

Vi har metodiskt läst abstracts, nyckelord samt beskrivningar av verken för att skapa en 

översiktlig bild och därefter valt ut vilka som är av relevans för vårt arbete samt syfte. 

Efter att vi gjort vårt urval har vi läst verken på djupet för att bilda oss en bättre 

uppfattning om vad innebörden är och hur det kan bidra till vår uppsats. Inom vårt valda 

ämne använde vi främst teoretiska klassiker från 80-talet samt nyare litteratur från 2000-

talet. Vi är medvetna om att teori som behandlar genus och könsroller inte bör vara för 

gammal då samhället har förändrats mycket under de senaste årtiondena. För att få en så 

varierande syn på ämnet som möjligt har vi studerat många olika aspekter och 

synvinklar och har försökt få in mångfasetterade källor genomgående i uppsatsen. 

Mycket av litteraturen som vi har använt oss av härstammar från amerikanska författare 

och många studier utförda på amerikanska företag. Vi är medvetna om att 
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jämställdhetskulturen i USA och Sverige kan se olika ut men vi tror inte att skillnaderna 

är så stora att de påverkar våra källors tillförlitlighet.  

 

2.5 Databearbetning och tolkning 

I vår process med databearbetning och tolkning har vi försökt att få ut så mycket 

information som möjligt av våra intervjuer. För att kunna få ut så mycket information 

som möjligt började vi med att lyssna igenom alla våra inspelade intervjuer samt 

transkribera dem. Sedan gick vi igenom alla transkriberade intervjuer och markerade 

alla ord och meningar som vi trodde skulle vara viktiga till våra empiri och analys. 

Därefter sammanställde vi det empiriska material från alla respondenter under olika 

rubriker i ett separat dokument för att lättare se nyansskillnader. Vi använde oss sedan 

utav reducering vid vårt urval av vilket material som var av vikt för just vårt arbete. Vi 

har helt enkelt valt ut det som vi ansåg var relevant för vår uppsats. Enligt Rennstam 

och Wästerfors (2015) är syftet med att reducera material att skapa en rättvis bild av den 

insamlade datan. Vissa av de inledande frågorna i intervjuguiden, såsom hur många 

anställda de ansvarar för, har vi i efterhand valt att sålla bort vid sammanställningen av 

det empiriska materialet. Detta baserat på att vi inte såg frågans relevans i 

sammanhanget utan att det mest var för att påbörja ett samtal mellan oss och 

respondenten. Det har dock varit viktigt för oss att inte utesluta material bara för att det 

inte överensstämmer med vårt syfte eller våra tankar angående ämnet. När vi inte 

uteslutit något material utan istället valt att ta med nyansskillnaderna och reflekterat 

över dem visar vi på en större förståelse för ämnet och dess djup. 

 

Vi menar att vårt tillvägagångssätt var det rätta sättet för oss och för vårt insamlade 

empiriska material för att skapa en nyanserad bild. Vi fick genom ovanstående beskrivet 

tillvägagångssätt se likheter och skillnader mellan respondenternas uttalanden. Vi har i 

vår analys behövt trycka på respondenternas ordval samt deras upplevda tankar. Det var 

således av vikt för oss att lyssna igenom intervjuerna efter att de genomförts och 

anteckna deras exakt använda ord samt att bidra med egna kommenterar om hur vi 

upplevde helhetsintrycket av våra respondenter vid intervjutillfällena.  
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2.6 Forskningskvalité 

Svensson och Ahrne (2015) anser att trovärdighet i en kvalitativ uppsats i vissa fall kan 

vara mer viktigt än i andra uppsatser. Svensson och Ahrne (2015) förklarar detta genom 

att visa på att den kvalitativa forskningen skiljer sig från den typiska bilden av hur 

vetenskap ska vara, det vill säga siffror, tabeller och laborationer. I många fall kan den 

typen av vetenskap kännas mer trovärdig och lättare att konkretisera. Den kvalitativa 

forskningen måste istället bevisa trovärdighet på andra sätt. Enligt Svensson och Ahrne 

(2015) finns det tre olika sätt för en författare av en kvalitativ uppsats att visa på 

trovärdighet; transparens, triangulering och återkoppling till fältet. Vi har i vår uppsats 

fokuserat mycket på att vara transparenta. Vi har därmed försökt vara öppna och tydliga 

med våra val av metoder och hur vi har gått tillväga med vår uppsats. Vi har visat på 

medvetenhet och förståelse för vissa av våra val och tillvägagångssätt som vi har använt 

oss utav även om de i efterhand kan diskuteras och ifrågasättas. Exempel på detta är vårt 

första urval av respondenter, vi insåg efter första intervjun att vi krävde andra 

respondenter och anpassade oss därefter. Liknande med litteraturen, det gynnade 

potentiellt inte vårt syfte att främst använda oss utav amerikansk litteratur för en studie 

som utfördes i Sverige. Vi är medvetna om våra val och visar förståelse för att detta 

potentiellt kan påverka resultatet. 

 

Uppsatsens trovärdighet tror vi styrks av att vi längst vägen funnit andra källor och 

författare som stödjer vårt resultat. Då vårt resultat främst fokuserar på de stereotypiska 

uppfattningarna på en ledare inom en viss bransch och att det även är inom detta område 

vi funnit mest litteratur, ser vi som en bekräftelse på att vårt resultat är samstämmigt 

med många andras. Resultatet hade troligtvis inte blivit detsamma om vi skulle studerat 

en annan bransch, eller utfört undersökningen i ett annat land med andra ideal och en 

annan kultur. 

 

2.7 Forskningsetik 

När vi kontaktade cheferna på Landstinget i Kalmar Län skrev vi att vårt valda ämne 

berörde ledarskap i samband med upplevda förväntningar. Respondenterna var inte 

medvetna om vår aspekt angående hur vi ville studera förväntningarna på mäns och 

kvinnors ledarskap. Intervjufrågorna berörde inte heller specifikt ämnet manligt och 
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kvinnligt ledarskap utan endast de förväntningar de själva upplever på sitt ledarskap. 

Enligt Kalman och Lövgren (2012) är informationskravet en viktig del i 

forskningsetiken. Grunden är att en forskningsdeltagare måste få tydlig information om 

vad det är som de ska delta i innan de får ta beslutet om de vill delta eller inte. Kalman 

och Lövgren (2012) förklarar att en del av informationen bör vara syftet med studien. Vi 

är medvetna om att vi inte informerat våra respondenter om syftet med vår studie, men i 

samråd med våra handledare och examinator valde vi att undanhålla denna information 

för att kunna få så objektiva svar och aspekter från respondenterna som möjligt utan att 

de var vinklade baserat på vårt valda ämne. 

Vi har valt i vår studie att låta våra respondenter vara anonyma. Det enda som kommer 

att nämnas är deras kön samt deras titel. Vi anser att deras namn inte har någon 

betydelse för vårt syfte. Enligt Hermerén (2011) är de enskilda individernas identitet 

inte alltid viktig i studier, till exempel i studier där variationer i åsikter och tankar i en 

viss fråga är det forskaren vill åt. Vi har därmed valt att inte ta upp frågan gällande 

anonymitet med våra respondenter. Frågan har inte kommit på tal vid våra intervjuer 

varken från respondenternas sida eller från vår. För oss var det ett självklart beslut att 

låta dem vara anonyma då deras namn inte har någon betydelse för vår studie. 
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3 Teoretisk referensram  

I vårt teorikapitel kommer de teorier som studien utgår ifrån att presenteras. Till en 

början kommer vi redogöra för olika synpunkter angående stereotypiska uppfattningar 

om män och kvinnor för att sedan fortsätta med diskutera frågan om män och kvinnors 

ledarskap skiljer sig utifrån olika aspekter. Därefter presenterar vi forskning om viljan 

att bli chef, vikten av situationsanpassat ledarskap samt tidigare forskning inom ämnet.  

  

3.1 Stereotypiska uppfattningar om män och kvinnor 

Många studier och teorier säger sig kunna urskilja skillnader mellan män och kvinnor i 

samhället. Individer använder sig utav något som kallas roller, stereotyper och 

prototyper för att dela in nya människor de träffar i olika kategorier och därmed bilda 

sig en uppfattning om vilka dessa är (Taylor, Peplau & Sears, 2006). Stereotyper är tron 

om olika egenskaper vi tillskriver vissa människor som tillhör en viss grupp eller en 

given situation. En självuppfyllande profetia är något som i sin tur bildas när våra 

stereotypiska uppfattningar påverkar hur vi tror att en människa bör vara. Tidigare 

uppfattad information om en individ kommer påverka vårt slutgiltiga intryck av 

människan (Taylor, Peplau & Sears, 2006). Taylor, Peplau  och Sears (2006) fortsätter 

att förklara hur vi önskar kategorisera människor, saker och aktiviteter som maskulina 

eller feminina vid ett första möte. Detta fenomen refererar de till som 

könskategorisering och det är fack vi önskar kunna kategorisera vår omgivning i. 

Människor har generellt sett kategoriserat kvinnor, dockor och serviceyrken som 

feminina och män, racerbanor och direktörer som maskulina (Taylor, Peplau & Sears, 

2006). Dessa kategoriseringar leder i sin tur till könsstereotyper där vi bildar oss 

generella uppfattningar om attribut som bör tillskrivas män respektive kvinnor. Män 

tillskrivs vissa attribut och porträtteras ofta som experter, ledare och bestämda medan 

kvinnor ofta porträtteras som underordnade och mindre inflytelserika än män. Taylor, 

Peplau och Sears (2006) har sammanställt de tillskrivna klassiska attributen som 

tillskrivs män och kvinnor i en tabell;  
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Common gender stereotypes 

Female                                                                                                    Male 

Gentle Aggressive 

Cries easily Unemotional 

Enjoys art and litterature Likes math and science 

Does not use harsh language Wordly 

Tactful Ambitious 

Religious Objective 

Interested in own appearance Dominant 

Aware of feelings of others Competetive 

Strong need for security Self-confident 

Talkative Logical 

Neat in habits Acts as leader 

Dependent Independent 

                                 (Taylor, Peplau & Sears 2006:339)    
Figur 1 - Gender stereotypes 

Självfallet kan det diskuteras om dessa generellt manliga och kvinnliga attribut bör 

ifrågasättas. Risken finns att skillnader skapas mellan könen genom presenterade 

tabeller såsom den ovan och det kan i sin tur skapa självuppfyllande profetior om de 

olika könens attribut. Ett mått av skepsis krävs och det är viktigt att vara medveten om 

generaliseringen som tabellen ovan innebär. Studier som Taylor, Peplau och Sears 

(2006) har sammanställt visar dock på att de olika attributen som generellt tillskrivs de 

olika könen i stora drag är korrekta. Olika psykologiska tester visar dessutom att män 

och kvinnor anpassar sig till de klassiska könsrollerna och de sociala roller vi själva 

uppfattar att vi tillskrivs. Taylor, Peplau och Sears (2006:344) skriver: 
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”Our actions are shaped not only by our own interests and preferences but also by the 

expectations of those with whom we interact. When others expect us to act in gender-

typed ways and communicate these expectations through their behaviours, we 

sometimes put aside personal preference and instead act out the others expectations”. 

 

De olika könsrollerna och skillnaderna som vi själva uppfattar och förväntar mellan män 

och kvinnor skapas redan hos våra barn när vi traditionellt ger flickor feminina leksaker 

och killar maskulina leksaker. Tillfrågas en 4-åring om de tror att de kan byta kön svarar 

de ja men tillfrågas senare en 7-åring har de ändrat uppfattning och svarar nej (Taylor, 

Peplau & Sears, 2006). Vi stöper alltså oss själva in till att tro på de normer, sociala 

roller och stereotypiska uppfattningar om vad som förväntas av en man och en kvinna. 

Självuppfyllande profetior spelar stor roll i diskussionen angående manliga och 

kvinnliga attribut, Taylor, Peplau och Sears (2006:355) beskriver följande: ”When we 

meet a new person, we may use her sex as a cue, assuming, for example, that a man is a 

confident leader and that a women is a supportive follower”. Det intressanta med de 

olika traditionella könsrollerna är dock att kvinnor och män visar upp olika attribut i 

olika situationer, men sätts de i samma situationer uppvisar män och kvinnor liknande 

beteenden. Alltså är det kanske inte typiskt manliga och kvinnliga attribut som 

bestämmer hur vi agerar, utan situationerna som vi vanligtvis försätts i baserat på vårt 

kön? Viktigt att lägga på minnet och förstå är även att könsrollerna i samhället i Sverige 

ändras konstant och går mot att bli mer och mer jämställda och kvinnliga och manliga 

stereotyper blir mer diffusa.  

 

Hogg och Vaughan (2010) beskriver liknande psykologiska aspekter angående 

könsroller i samhället som Taylor, Peplau och Sears (2006). Hogg och Vaughan (2010) 

talar om glastaket som en faktor som hindrar kvinnor från att nå höga positioner men de 

hävdar att taket baseras på att kvinnor och män tilldelas olika egenskaper. Män anses 

besitta fler manliga attribut då de uppfattas som påstridiga, styrande och kontrollerande. 

Kvinnor anses liknande besitta fler generellt kvinnliga attribut då de uppfattas som 

givande, milda och vårdande. Dessa olika uppfattningar leder enligt Taylor, Peplau och 

Sears (2006) till att människors mentala bild av en ledare vanligtvis består av fler 

generellt manliga attribut och därmed ser människor ofta en man vid beskrivning av en 
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ledare. Uppenbarligen skapar detta en svår situation för kvinnliga ledare när 

organisationen och deras anställda kan ha en stereotypisk uppfattning om hur hon bör 

och inte bör vara. Uppstår den situationen för en kvinnlig ledare skulle det kunna 

refereras som ett stereotypiskt hot där en kvinna eller man som inte innehar ett 

traditionellt manligt eller kvinnliga yrke känner att de måste anpassa sig till den rådande 

situationen för att infria andra människors förutfattade meningar. Hogg och Vaughan 

(2010:204) beskriver det enligt följande: “Feeling that we will be judged and treated in 

terms of negative stereotypes of our group, and that we will inadvertently confirm these 

stereotypes through our behaviour”. Vi tror fenomenet kan leda till att kvinnor och män 

anpassar sig till de rollerna som de förväntas besitta i vissa situationer och därmed finns 

det egentligen inga skillnader mellan en manlig och kvinnlig ledare per se, utan de 

egenskaper som tillskrivs en man och en kvinna baseras på våra förväntningar, normer 

och stereotyper i samhället. 

 

Vi kommer att återkomma till Taylor, Peplau och Sears (2006) samt Hogg och Vaughan 

(2010) i vårt analyskapitel för att kunna analysera sambandet till vårt empiriska 

material.  

 

3.2 Skiljer sig mäns och kvinnors ledarskap? 

Som vi uppmärksammade i introduktionskapitlet är tidigare forskning inom området 

ledarskap utifrån ett genusperspektiv aningen kluven. Vissa forskare förklarar hur 

skillnaderna finns, i både prestation och förväntningar och andra forskare beskriver hur 

det inte existerar några skillnader i prestationen mellan mäns och kvinnors ledarskap. 

Om det inte finns skillnader mellan mäns och kvinnors agerande i en ledarroll antar vi 

att skillnaderna troligtvis ligger i uppfattningen utifrån vad en mans och en kvinnas 

ledarskap bör innefatta. Dessa uppfattningar påverkar och influerar könen att agera på 

ett visst sätt. För att enkelt förklara och kategorisera de olika synsätten och studierna 

som finns sedan tidigare inom ämnet har vi valt att ta hjälp av Blomquist och Röding 

(2011) och deras tre huvudsakliga synsätt såsom i introduktionskapitlet. Specifikt 

Blomquist och Röding (2011) och deras olika synsätt kommer dock inte att tas upp 

senare i vårt analyskapitel utan beskrivs nedan för att öka förståelsen för de olika 

synsätten på genus och ledarskap. Vi kommer dock att återkomma till några av 

författarna som det hänvisas till nedan. 
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3.2.1 Det finns ett speciellt kvinnligt ledarskap  

Det första synsättet påstår att det finns skillnader mellan män och kvinnors ledarskap. 

Kvinnor och män tillskrivs speciella attribut som vi skrev om under rubriken ovan 

angående stereotypiska uppfattningar. Organisationer förväntas snarare ta tillvara på de 

olika könens attribut och se det som en tillgång i företaget, men grunden i att det finns 

skillnader tas för given och ifrågasätts inte. Som nämnt i introduktionskapitlet skriver 

flertalet forskare att det finns tendenser gentemot ett typiskt manligt samt kvinnligt 

ledarskap, men att det inte behöver vara så att manligt ledarskap är det bästa (Blomquist 

& Röding, 2011). Fogelberg Eriksson (2009) beskriver i likhet med Blomquist och 

Röding (2011) att i vissa fall ses kvinnor, eller kvinnors ledarskap som en annorlunda 

resurs. Det ses som att kvinnor och deras form av ledarskap ska tillföra något 

annorlunda, till exempel bättre kommunikation, känslor och en förmåga att hantera 

personal (Fogelberg Eriksson, 2009). Särartsfeminister anser att det finns biologiska 

skillnader mellan kvinnor och män och att vi borde ta till vara på dessa skillnader, det 

vill säga en essentialistisk uppfattning. De anser att samhället gagnas av kvinnors 

kvalitéer så som moderlighet och omtänksamhet. Enligt denna inriktning ses könen som 

komplimentära, olika men jämlika (Gemzöe, 2002).  

 

Paustian-Underdahl, Walker och Woehrs (2014) forskning visar att när alla olika 

ledarskapskontexter tas i beaktning skiljer sig inte mäns och kvinnors ledarskap. 

Forskningen fann även resultat angående mäns och kvinnors ledarskap i manliga eller 

kvinnliga kontexter. De menar att till exempel mellanchefer eller chefer inom vården 

uppfattas som mer kvinnliga yrken medan direktörer eller chefer inom affärsvärlden 

uppfattas som mer manliga. Kvinnor uppfattas som mer effektiva inom de kvinnliga 

yrkena och vice versa (Paustian-Underdahl, Walker & Woehr, 2014).  

 

Våra olika kön och dess innebörd kommer alltid att bestå, det vi istället kan göra är att 

fortsätta arbeta på hur genus uppfattas och aktivt belysa punkterna där genus i vissa fall 

leder till särbehandling och diskriminering. Forskning som Taylor, Peplau och Sears 

(2006) utfört har bevisat att män och kvinnor anpassar sig och agerar i många fall 

utefter de förväntningarna som finns på respektive genus. Delvis ligger problemet i att 

kvinnor och män behandlas olika på könsbaserade skillnader men förväntningarna 
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ligger främst hos genus. Vi tenderar att stereotypiskt förvänta oss olika saker av män 

och kvinnor. Detta fenomen kommer vi diskutera vidare nedan under rubriken Kvinnligt 

ledarskap är en social konstruktion. 

 
3.2.2 Det finns inte ett speciellt kvinnligt ledarskap   

Det andra synsättet påstår i motsats till det första synsättet att det inte existerar några 

speciella skillnader mellan en mans och en kvinnas ledarskap. Specifika egenskaper kan 

inte heller appliceras på en bra ledare och därmed kan inte korrelationen mellan en god 

ledare och ett specifikt kön göras. Skillnaderna som vi tycker att vi ser mellan en man 

och en kvinnas ledaregenskaper baseras istället på sammanhanget och situationen 

(Blomquist & Röding 2011). Om skillnaderna endast baseras på sammanhang och 

situation kan det vara ett situationsanpassat ledarskap. Vi beskriver denna ledarskapsstil 

i en rubrik längre ned med samma namn. Vi anser att den kan bidra till upplevda 

skillnader i en mans och en kvinnas ledarskapsstil och därmed stöttas av detta synsätt.  

 

Martins (2015) forskning påvisade resultat som är kompatibla med detta synsättet som 

menar att skillnader mellan mäns och kvinnors ledarskapsstilar inte existerar. Martins 

(2015) studier baseras på ståndpunkten att uppfattningen om ledarskap är maskulin och 

därför anses män vara bättre ledare än kvinnor. Martin (2015) argumenterar för att en 

ledare förväntas agera enligt de stereotypiska manliga normerna och därmed är det 

lättare för män att uppfattas som ledare än för kvinnor. Konklusionen av Martins (2015) 

studier var dock att det inte fanns någon skillnad mellan en mans och en kvinnas 

ledarskap. Dock var kvinnor mer troliga att anpassa sig till stereotypiska kvinnliga 

attribut och använde sig i större utsträckning av motivation för att inspirera sina 

medarbetare (Martin, 2015).  

 

3.2.3 Kvinnligt ledarskap är en social konstruktion  

Det sista och tredje synsättet menar på att det finns skillnader mellan en mans och en 

kvinnas ledarskap men att olikheterna inte är beroende på kön (man/kvinna) utan på 

genus (manligt/kvinnligt). Uppfattningarna om vad som förväntas av en man, som 

vanligtvis anses vara manlig, och av en kvinna, som vanligtvis anses vara kvinnlig, 

konstruerar och rekonstruerar dessa upplevda skillnaderna från en manlig ledare till en 

kvinnlig (Blomquist & Röding, 2011).  
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Fogelberg Eriksson (2009) diskuterar föreställningar om ledarskap och kön i  boken 

Mot ett förändrat ledarskap?. Fogelberg Eriksson (2009) skriver om dessa begrepp som 

sociala och kulturella konstruktioner som skapas i olika situationer och i människors 

interaktioner med varandra. Fogelberg Eriksson (2009) ser därmed både ledarskap och 

könsroller som sociala konstruktioner och det är enligt Fogelberg Eriksson (2009) något 

som kan förändras med tiden. Om vi istället vänder blickarna mot begreppet genus 

beskriver Fogelberg Eriksson (2009) att även genus handlar om socialt producerade 

skillnader mellan kvinnligt och manligt. Genus är inte någonting som vi är eller har utan 

snarare ett dagligt agerande. Genus, det vill säga våra tankar, vanor och föreställningar, 

är något som vi lär oss tidigt och som vi även lär oss att förhålla oss till (Fogelberg 

Eriksson, 2009).  

 

Andersson, Amundsdotter, Svensson, Franzén och Däldehög (2012) beskriver i sitt verk 

Genusmedvetet ledarskap resultatet av deras forskningsprojekt berörande 

genusmedvetenhet inom organisationer. Andersson et al. (2012) konstaterar bland annat 

genom detta projekt att det finns skillnader mellan hur en kvinna och en man uppfattas 

på en arbetsplats. Andersson et al. (2012) sammanfattar att en viss genusmärkning finns 

kvar på dagens arbetsplatser och det är en seglivad struktur som reproducerar tanken om 

vilket kön som är mest lämpligt för en viss position eller arbetsuppgift. Vidare visade 

projektet att inställningen till män och högre status existerade i många av deras 

undersökta organisationer. Andersson et al. (2012) nämner även Kanters (1977) 

forskning angående olika möjlighetsstrukturer för män och kvinnor. Med dessa 

strukturer menas att män har fler gynnsamma möjligheter i sitt yrkesverksamma liv än 

kvinnor. I projektet som genomfördes av Andersson et al. (2012) konstaterades även 

idag att män och kvinnor möts av olika möjligheter till att avancera.  

 

Projektet som utfördes konstaterar och bevisar att det finns än idag många hinder för en 

kvinna på sin väg uppåt i sitt yrkesliv eftersom uppfattningen om en man och en kvinna 

skiljer sig. Medvetenhet menar Andersson et al. (2012) är nyckeln till framgång, 

medvetenhet och att någon vågar bryta de rådande normerna. Om en kvinna slår sig 

igenom glastaket krossar hon de stereotypiska uppfattningarna och därmed ändras dessa 

uppfattningar. 
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3.3 Är viljan densamma för båda könen?  

Diskussionen angående jämställdhetskulturen och varför världen inte har lika många 

män och kvinnor som ledare är ständigt aktuell och pågående och de tre synsätten 

presenterade ovan bidrar till viss förståelse för hur debatten ser ut. En fjärde aspekt till 

debatten kan dock vara att kvinnor inte känner sig manade i samma utsträckning att nå 

ledande positioner som män. Enligt Blomquist och Röding (2011) är det i Amerika 55 

% av de tillfrågade männen som anser att jobbet är det viktigaste i livet jämfört med 20 

% hos de tillfrågade kvinnorna. Även bland svenska ledande män kan vi se liknande 

tendenser, 23 % har hemmafruar jämfört med medelsvenssons där siffran ligger på 3 %. 

Då det är krävande att inneha en ledande position och ledare oftast förväntas vara 

tillgängliga 24 timmar om dygnet kanske det är många kvinnor som väljer att prioritera 

familjen istället för karriären. Studier stöttar detta då det går att se skillnad mellan när 

män och kvinnor gör karriär. Män tillträder ledande positioner tidigare i livet medan 

kvinnor väntar tills de blir äldre, när eventuella barn redan vuxit upp  (Blomquist & 

Röding, 2011).  

 

Eagly och Carli (2007) ställer sig även frågan om familjeansvar håller tillbaka kvinnor 

från att utvecklas professionellt och når konklusionen att detta givetvis är en individuell 

fråga men att det generellt sett ger kvinnor sämre utvecklingsmöjligheter. De menar att 

om kvinnor vill avancera när barnen är små krävs det att männen tar större ansvar för 

barnen och därmed möjliggör kvinnans karriärsutveckling. Som de stereotypiska 

könsrollerna mestadels ser ut idag tar kvinnor större ansvar för hem och familj och 

männen är de som vanligtvis satsar på karriären. Detta fenomen ändras dock mer och 

mer i samhället då kampen om jämställdhet  ständigt påminner sig. Dessa konstant 

påminnande strukturerna i samhället leder enligt Eagly och Carli (2007) till att kvinnor 

konsekvent missgynnas anseende ledande positioner, både baserat på medvetna och 

omedvetna fördomar gentemot kvinnliga ledare och kvinnor. 

 

Självfallet gäller inte detta alla kvinnor, viljan att prioritera karriären blir allt vanligare 

hos kvinnor i dagens mer och mer jämställda västerländska samhälle där familjen får 

anpassa sig efter både mannens och kvinnans vilja att klättra på karriärstegen. Ännu en 

gång har vi ramlat ner i fällan om de stereotypiska uppfattningarna om en mans och en 

kvinnas roll i samhället. Det är alltså våra egna uppfattningar och förväntningar 
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angående könsfördelningen som skapar skillnader i mäns och kvinnors beteende och 

roll i familjesammanhang. Ännu en gång är vi tillbaka på Blomquist och Rödings 

(2011) tredje synsätt angående debatten om manligt och kvinnligt ledarskap. 

Problematiken finns i att siffror och undersökningar stödjer de stereotypiska 

uppfattningar, hur långt jämställdhetskampen än kommit under de senaste 100 åren har 

vi ännu en bit kvar att gå.  

 

Denna aspekt i vår teori känner vi bidrar till ökad förståelse för de olika synsätten och 

ännu en möjlig anledning till att det finns färre kvinnor i höga positioner. Dock har vi 

inte fokuserat på detta i vår insamling av empirisk data och det kommer därför inte att 

nämnas i vårt analyskapitel senare i uppsatsen. 

 

3.4 Situationsanpassat ledarskap  

En ledarskapsstil som inte grundats baserat på om ledaren i fråga är man eller kvinna 

eller har manliga eller kvinnliga attribut är i många fall istället ett situationsanpassat 

ledarskap. Ledarskapsstilen bygger på att olika situationer och personerna kräver olika 

mått av styrning och stöttning och att ledarskap därmed inte är beroende på kön utan 

beroende på situation (Blomquist & Röding, 2011). Enligt det situationsanpassade 

ledarskapet bör en ny person på arbetsplatsen styras mer än en erfaren medarbetare som 

istället kan behöva stöttning eller helt enkelt klarar sig utmärkt själv. Paul Hersey och 

Ken Blanchard skapade en modell för det situationsanpassade ledarskapet 1966. 

Modellen skapades för att tydliggöra att olika individer eller olika grupper kan kräva 

olika typer av ledarskap. Enligt Hersey och Blanchards modell rekommenderas olika 

grader av stöttning och styrande (Blomquist & Röding, 2011).  
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Egen illustration baserad på Hersey och Blanchards modell  

                                    Figur 2 - Situationsanpassat ledarskap 

 

Den styrande stilen rekommenderas att användas om en grupp eller en individ är ny 

eller omogen eller för den delen om en situation är kritisk eller ny. I denna stil måste du 

som ledare vara tydlig med att definiera mål och tidsplaner. Du som ledare behöver vara 

tydlig med vilka arbetsmetoder som ska användas och när delmål ska vara uppfyllda. 

Denna stil handlar om ett starkt styrande ledarskap och i praktiken handlar det i många 

fall om envägskommunikation (Blomquist & Röding, 2011).  

 

Den tränande stilen är rekommenderad när gruppen eller individen har börjat 

positionera sig som individer och känner sig mer säkra i sina roller. Som ledare i denna 

situation bör du både styra och stötta. Det är viktigt att fokusera mer på de sociala 

behoven i gruppen eller hos individen. Det är dock viktigt att se att det ändå är du som 

ledare som i slutändan tar de avgörande besluten om tillvägagångssätt och mål  

(Blomquist & Röding, 2011).  

 

Den stöttande stilen syftar mer till när gruppen eller individen har nått en högre 

kompetens. Individerna har funnit sina roller och gruppen har tillräckligt hög kompetens 

för att klara av såväl kända som okända situationer. Gruppen behöver fortfarande 

självförtroende och motivation för att hålla engagemanget uppe. Du som ledare behöver 

inte styra lika mycket men kan däremot behöva vara lyssnande och uppmuntrande samt 

ge feedback (Blomquist & Röding, 2011).  
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Den delegerande stilen fungerar bäst i en välfungerande grupp som har hög kompetens 

och som är relativt konfliktlös. Alla situationer hanteras professionellt och planer läggs 

utifrån erfarenheter och risker. Det finns möjligheter att använda individers olika 

kompetens till gruppens bästa och engagemanget och motivationen är hög. Gruppen vill 

och kan ta stort ansvar. Som ledare till dessa typer och gruppen bör du hålla en lägre 

profil och fungera mer som oljan i maskineriet (Blomquist & Röding, 2011).  

 

Situationsanpassat ledarskap utövas av många och är en av de mest använda metoderna 

i ledarskapsutbildningar (Blomquist & Röding, 2011). Den kan hjälpa en ledare att lära 

upp sin förmåga att efterhand intuitivt kunna läsa av situationer och personer. Att du 

som ledare behöver lära dig mycket om dina medarbetare i och med situationsanpassat 

ledarskap kan vara väldigt utvecklande. Förmågan att snabbt kunna ändra sitt ledarskap 

efter situationer och individer kräver en observationsförmåga och intuition som kan vara 

väldigt viktig som ledare (Blomquist & Röding, 2011).  

 
3.5 Tidigare forskning angående mäns och kvinnors ledarskap 

3.5.1 Schein (1973)  Relationship between sex role stereotypes 

Scheins artikel från 1973 anser vi vara av vikt då den är en av de första utförda 

studierna som undersöker förväntningar på en mans och en kvinnas ledarskap. Vi inser 

att samhället och problematiken har förändrats från tidigt 70-tal tills idag, men vi vill 

belysa forskningens utveckling och förändringar. Då vi själva undersöker förväntningar 

på ledarskap under 2016 är det intressant och viktigt att se till hur förväntningar har 

förändrats i takt med samhällets förändring. Vi kommer dock inte att återkomma till 

denna forskning senare i arbetet utan den finns med för att belysa den första forskningen 

angående förväntningar på mäns och kvinnors ledarskap.  

 

Schein publicerade år 1973 en artikel som heter The relationship between sex role 

stereotypes and requisite management characteristics. Denna artikel undersökte 

relationen mellan de olika stereotypiska könsrollerna och vilka egenskaper som anses 

finnas hos mellanchefer av kvinnligt kön. Scheins (1973) studie ansågs vara en av de 

första att studera vilka egenskaper som tillskrivs olika kön i deras ledarroller och hur 

män och kvinnor ser på och uppfattar ledare utav det motsatta könet. Schein (1973) fann 

i sin studie att de egenskaper som generellt tillskrivs en ledare anses vara mer manliga 
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än kvinnliga och detta fann hon kunde vara ett hinder för fler kvinnor att klättra högre 

på karriärsstegen. Kvinnor uppfattades att vara mindre passande för en ledarposition då 

de generellt sett inte ansågs besitta de egenskaper som en ledarroll krävde. Vid studierna 

som utfördes fanns en stor likhet hos både män och kvinnor angående hur de såg på 

korrelationen mellan en ledare och en man. Angående korrelationen mellan en ledare 

och en kvinna var likheten betydligt mindre. Dessa resultat bidrar till Scheins (1973) 

hypotes angående hur ledare uppfattas inneha egenskaper som vanligtvis ses som 

manliga. Resultatet bidrar till faktumet att en man, under 70-talet, hellre tillfrågas vid en 

potentiell befordran än en kvinna.  

 

Vad vi anser vara intressant är att i en studie som redan utfördes redan år 1969 fann 

Megargee (se Schein, 1973:99), i likhet med Taylor, Peplau och Sears (2006) att om en 

kvinna och en man paras ihop för att utföra en uppgift antar individerna de stereotypiska 

könsrollerna och mannen intar ledarrollen. Detta var oberoende av om kvinnan ansågs 

vara dominant eller inte och oberoende av om mannen ansågs vara dominant eller inte. 

Vi anser att resultaten och jämförelsen är av intresse då liknande resultat framkom både 

1969 och under 2006. Det skiljer nästan 40 år mellan de två olika studierna men de 

bekräftar ändå en liknande syn på de stereotypiska könsrollerna. Då samhället och 

framförallt jämställdhetskulturen förändrats under dessa årtiondena finner vi det 

spännande att studier ändå bekräftar vikten av stereotypiska uppfattningar på de olika 

könen. Därav anser vi att dessa resultat gynnar vår studie då det är snarlikt med det vi 

vill studera, nämligen hur de olika könen ställer sig till förväntningarna på sina olika 

ledarskap. Megargee (se Schein, 1973) förklarar fenomenet med att kvinnor har en 

feminin självbild av sig själv och för att bibehålla denna självbild valde de att inte inta 

den mer maskulint uppfattade ledarrollen. Slutligen fann Schein (1973) resultat i att en 

organisation ska fokusera mer på att finna kvinnliga egenskaper som kan härleda till 

ledarskapsframgångar för att skapa ett mer jämställt klimat.   

 

3.5.2 Kanters glastak (1977) - Men and women of the corporation 

Kanter presenterade år 1977 i sitt verk Men and women of the corporation  en 

undersökning angående mäns och kvinnors förutsättningar på ett stort amerikanskt 

företag. Denna undersökning synliggjorde främst kvinnors minoritet på arbetsplatsen 

och vilka konsekvenser detta kunde orsaka för kvinnors möjligheter att ta sig uppåt i 
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karriären. Även möjliga strukturer som hindrar kvinnor från att nå högre positioner 

inom organisationen undersöktes. I sin bok menar Kanter (1977) att det är arbetet som 

formar individen och att kvinnor metodiskt blir tilldelade arbeten med färre möjligheter 

och mindre makt.  

 

Kanters (1977) forskning påvisade att minoriteter på arbetsplatsen kan bidra till tre 

strukturella effekter. Den första effekten anses vara synlighet vilket innebär att 

minoriteten, eller symbolen, blir mer synlig i gruppen och får därmed mer 

uppmärksamhet. Den andra effekten kallas kontraeffekten och innebär att närvaron av 

en minoritet gör majoriteten mer medvetna angående vad de har gemensamt och hur 

detta hotas av minoritetens närvaro. Den tredje effekten benämns assimilering och 

innebär att minoritetens agerande kommer bedömas som ett generellt beteende av alla 

som tillhör minoriteten. Assimilering menar Kanter (1977) speciellt är problematiskt när 

kvinnor är en minoritet inom en organisation, de förväntas bete sig utefter de 

stereotypiska förväntningarna som finns på kvinnor i allmänhet. Kanter (1977) 

beskriver hur strukturen bidrar till att skapa beteenden och personligheter hos sina 

anställda. 

 

När kvinnor eller män inom en organisation är en minoritet finns risken att de blir så 

kallade ”tokens”, det vill säga symboler eller representanter för hur en kvinna eller man 

uppfattas och hur de förväntas agera. Om kvinnor är i minoritet är normen på företaget 

troligtvis manlig då det arbetar fler män där. Då anses kvinnor vara normbrytande och 

de förväntas agera utifrån de stereotypiska förväntningarna som finns på kvinnor istället 

utifrån deras individuella egenskaper. Denna teori kommer vi att återkomma till senare i 

vårt analyskapitel för att tydligt sammankoppla vår empiriska material med denna.   

 

3.5.3 Willemsen (2002) - Gender typing of the successful manager 

Willemsen (2002) presenterar i sin artikel Gender typing of the successful manager - A 

stereotype reconsidered tidigare forskning inom ämnet mäns och kvinnors ledarskap 

och testar även många av de teorier som tidigare bevisats. Willemsen (2002) vill därmed 

testa om de resultat som visat sig stämma under tidigare årtionden fortfarande är valida 

under 2000-talet. Studien Willemsen (2002) utförde bekräftade att ett framgångsrikt 

ledarskap främst karaktäriseras av manliga egenskaper, både från mäns och kvinnors 
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perspektiv. Willemsen (2002) beskriver också problematiken med synen på en 

framgångsrik ledare. I modern litteratur beskrivs ofta en framgångsrik ledare med just 

mer feminint sedda egenskaper såsom förmågan att samarbeta, agera stödjande och ha 

ett kommunikativt sätt. Våra stereotypiska uppfattningar angående de olika könen 

stödjer dessa egenskaper och vi vill gärna kategorisera vilka egenskaper som appliceras 

till ett visst kön. Kvinnor ses därmed som mer emotionella, intuitiva och sociala medan 

män ses som dominanta, rationella och resultatorienterade (Willemsen, 2002). 

 

Som nämnt ovan beskrivs ofta framgångsrika ledare med flertalet feminina egenskaper, 

men ändå uppfattas män oftare än kvinnor som ledare i folks ögon. Den generella 

uppfattningen är alltså att en ledare är en man. Då kanske det finns en möjlighet att 

kvinnor som agerar mer maskulint har samma förutsättningar att bli sedda som en 

framgångsrik ledare som en man? Forskning visar att gåtan är svårare att lösa än så. En 

kvinna som agerar maskulint och anpassar sin ledarstil anses inte vara mer passande för 

en ledarroll. Detta menar Willemsen (2002) beror på att våra stereotypiska könsroller är 

så normativa att om vi bryter dem skapas dissonans istället. En kvinna som inte agerar i 

överenstämmelse med hur andra uppfattar henne blir istället negativt utvärderad istället 

för prisad. Om en kvinna och en man agerar på samma manliga sätt uppfattas kvinnan 

som mindre trevlig och anses därmed vara mindre anställningsbar. Konklusionen är att 

de feminint sedda egenskaperna som en framgångsrik ledare beskrivs med uppskattas 

mer hos män än hos kvinnor (Willemsen, 2002). Om kvinnor agerar med maskulina 

egenskaper bryter hon sin könstillhörighet och det uppskattas inte. Om hon däremot 

agerar med feminina egenskaper bekräftar hon sin könstillhörighet men ses ändå som en 

opassande kandidat för en ledarroll. Willemsen (2002:390) konkluderar fenomnet med 

texten:  

 

“Although there is a trend in the modern management literature to describe successful 

managers as being emotional, intuitive, and person-oriented, in short, to incorporate a 

number of traditional feminine characteristics, these feminine charcteristics are valued 

more highly in men than in women. It may well be that an emotional and intuitive male 

manager will be considered a modern manager, wheras an emotional and intuitive 

female manager will be seen as altogether too feminine to be a good manager”. 
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Denna teori kommer vi att återkomma till senare i vårt analyskapitel för att tydligt 

sammankoppla vår empiri med denna.   

 

3.5.4 Eagly & Carli (2007) - Through the labyrinth 

Kanter (1977) beskrev för första gången det begreppet som sedan myntades som 

glastaket, en osynlig barriär för kvinnor att nå ledande positioner. Eagly och Carli 

(2007) menar, 30 år senare, att det inte längre finns ett glastak i samma bemärkelse, utan 

det har blivit splittrat då flertalet kvinnor nått ledande positioner. Som exempel tar de 

upp att en kvinna idag är presidentkandidat i en av världens ledande stormakter. Istället 

beskriver Eagly och Carli (2007) att kvinnor idag, till skillnad från män, måste ta sig 

igenom en labyrint för att nå högre ställningar. Denna beskrivna labyrint består av 

diverse olika utmaningar som kvinnor konfronteras med på sin väg uppåt på 

karriärsstegen. 

 

En avgörande del i labyrinten skriver Eagly och Carli (2007) är att kvinnor förväntas 

vara varma och osjälviska som individer men i en ledarroll förväntas de vara 

kompetenta, bestämda och auktoritära. Detta leder till något som Eagly och Carli (2007) 

kallar dubbelsidig problematik. Problematiken grundar sig i att om kvinnor använder sig 

utav fler kvinnliga attribut i sin ledarstil anklagas hon för att inte vara manlig nog. Om 

hon istället använder sig utav fler manliga attribut i sin ledarstil anklagas hon för att inte 

vara kvinnlig nog. Kim Campbell (1993 se Eagly & Carli, 2007:102), en före detta 

premiärminister i Kanada förklarar:  

 

“I don´t have a traditional female way of speaking. I don´t end my sentences with a 

question mark. I´m quite assertive. If i didn´t speak the way I do, I wouldn´t have been 

seen as a leader. But my way of speaking may have grated on people who were not used 

to hearing it from a woman. It was the right way for a leader to speak, but it wasn´t the 

right way for a woman to speak. It goes against type”. 

 

Eagly och Carli (2007) sammanfattar debatten mellan mäns och kvinnors ledarskap 

genom att konstatera att kvinnor stöter på fler hinder i sina karriärer och att dessa hinder 

i de flesta fall är obefogade då mäns och kvinnors ledarskap inte skiljer sig märkbart. 

Kvinnor kan i ett fåtal aspekter och sammanhang leda med ett flertal feminina 
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egenskaper men detta anses idag vara en fördel inom organisationer och de värnar idag 

mer om de typiska kvinnliga attributen. Problematiken med labyrinten menar de baseras 

på att män kan finna det problematiskt att acceptera en kvinna i en auktoritär position. 

Män tror generellt sett, mer än kvinnor, även att en ledare bör besitta flertalet maskulina 

egenskaper och då det är en majoritet av manliga ledare idag kanske det leder till att fler 

män därmed kommer fortsätta rekryteras till ledande positioner. Kvinnor måste därmed 

vara smarta samt kreativa och våga för att ta sig igenom labyrinten och nå de högre 

skikten inom organisationer.  

 
Eagly och Carlis (2007) teori kommer vi att återkomma till senare i vårt analyskapitel 

för att tydligt sammankoppla vår empiri med denna.   

 
3.6 Könsmärkta organisationer 

Fogelberg Eriksson (2009) hänvisar till Joan Ackers berömda text angående könsmärkta 

organisationer. Acker (se Fogelberg Eriksson 2009) menar att det inte bara finns 

individer som är könsmärkta utan att det även kan vara organisationer, karriärer och 

positioner. Acker (se Fogelberg Eriksson, 2009) menar vidare på att de könsmärkta 

organisationerna kan delas in i fyra uppsättningar av processer som påverkar varandra i 

samband med rekonstruktioner av genus i organisationer.  

 

1. Den första processen handlar om produktion av könsuppdelning och innebär att 

exempelvis löner och makt fördelas så att det oftast blir en kvinnlig underordning och 

en manlig överordning.  

 

2. Den andra processen innebär ett skapande av symboler, bilder och metaforer. Dessa 

används för att förklara och bekräfta och kan i vissa fall motverka könsuppdelningen. 

Ett exempel på det skulle kunna vara att metaforer används för att beskriva ledarskap 

eller organisationen, till exempel genom att kalla organisationen konkurrenskraftig.  

 

3. Den tredje processen handlar om interaktioner och att dessa bidrar till reproduktion 

av könsmärkta organisationer. Det kan vara interaktion mellan man och man, kvinna 

och kvinna och mellan man och kvinna. I den interaktionen skapas allianser och även 

över- och underordning.  
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4. Den sista processen handlar istället om interna mentala processer som skapas hos 

individer när vi ska försöka skapa mening och förståelse för till exempel organisationen 

könsstruktur gällande arbete och möjligheter. En del av individens identitetsarbete blir i 

att förstå vad som är lämpligt beteende på arbetsplatsen och även attityder gentemot 

män och kvinnor (Acker se Fogelberg Eriksson, 2009).  

 

Vi kan även se att Kanter (1977) har liknande tankar när hon beskriver hur 

organisationsstrukturer påverkar och formar hur människor ser på sig själva och sina 

möjligheter. Kanter (1977) anser att kvinnor i högre position inte längre blir sedda som 

individer utan som symboler, de blir sedda som representanter för alla kvinnor. De ses 

därmed som avvikande från normen och får kämpa mot stereotyper. 

 

Vi anser att vårt val att fall är en könsmärkt kvinnlig organisation då den präglas av 

värdeord såsom: ”Öppet, engagerat och kunnigt”. Vidare återkommer vi till detta i 

kapitel 5 – Analysen. Denna teori angående könsmärkta organisationer är något som vi 

kommer att återkomma till senare i uppsatsen i samband med vår empiri och analys.  
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4 Empiriskt material  

I vårt presenterade empiriska material har vi sammanställt våra respondenters 

intervjuer och presenterat dessa under rubriker vi anser beskriva respondenterna. 

Respondenterna har fått sina fiktiva namn baserat på vår uppfattning av deras 

ledarskap samt citat de uttryckt under intervjuerna.  

 

4.1 Flockledaren  

“Som chef får man prata om allting mellan gardiner och segelbåtar, lite som att vara 

frisör”. 

Denna unga kvinna arbetar som avdelningschef för två mottagningar inom Landstinget i 

Kalmar Län och har arbetat som detta i ett par år. Det är hennes första chefsposition och 

hon stormtrivs i rollen som chef, hon beskriver det själv med orden: “Jättesugen” och 

“Frälst”. Vid vårt första möte med kvinnan uppfattar vi henne som en väldigt 

utåtriktad, glad, engagerad, positiv och bestämmande människa med tydliga mål i livet. 

Vid frågan hur hon själv upplever sitt ledarskap säger hon att hon är engagerad, tar 

chefsskapet på stort allvar, tar ansvar och är den chefen hon förväntar sig att sin chef 

ska vara gentemot henne. Kvinnan eftersträvar delaktighet och tillit i sin relation med 

sina anställda. Hon beskriver sig själv så som vi uppfattade henne, positiv, optimistisk, 

engagerad och bestämmande. Kvinnan är äldsta barnet av fem syskon så när hon 

berättade för sin bror att hon skulle tillträda chefspositionen svarade hon simpelt:“Du 

har ju varit chef hela livet”. Kvinnan uttrycker att hennes uppväxt har bidragit till att 

hon har: “Skinn på näsan och är inte rädd att sticka ut den”. Den största rädslan hon 

uttalar vid tillträdandet av chefspositionen var systemhanteringen och det administrativa 

arbetet. Hon uttalar sig om att det var lite läskigt att tillträda chefspositionen som ung 

kvinna inom en verksamhet hon inte var hemma i. Kvinnan är utbildad sjuksköterska 

men inte inom den specialisering där hon nu är chef. Hon uttalar hur viktigt det var för 

henne att hennes anställda tog emot henne med öppna armar och förlät henne för hennes 

okunskap inom verksamheten.  

 

Kvinnan beskriver hur hon tycker att det är roligt och lätt att vara chef i en mogen grupp 

då hon ser sig själv som en flockledare: “Det passade mig bättre att samla ihop flocken 

än att vara den som pekar och styr” säger hon när hon beskriver skillnaderna mellan 
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hennes två avdelningar. De anställda på hennes ena avdelning beskriver hon som mogna 

och där kan hon agera flockledare men på den andra avdelningen beskrivs de anställda 

som omogna och där måste hon peka och styra mer vilket hon beskriver som mer utav 

en utmaning. Därav har vi benämnt henne i vårt empiriska material samt analyskapitel 

som just Flockledaren. Hon nämner vid ett senare tillfälle vikten av att situationsanpassa 

sitt ledarskap: “Personer man möter är olika och behöver olika mycket vägledning, helt 

beroende på hur gruppen och situationen ser ut”.  

 

Vid frågan angående hur hennes relation till sina anställda ser ut svarar hon att hon 

tycker att den är väldigt god. Detta baserar hon på att hon märker att de kommer till 

henne med mer personliga problem som till stor del kan påverka deras arbete. Hon 

understryker att hon alltid försöker vara närvarande trots att hon delar sin tid mellan två 

avdelningar. I och med att hon delar sin tid lägger hon extra vikt vid att vara tillgänglig 

via telefon och mail och försöker svara så snabbt hon kan när de anställda försöker 

kontakta henne för att visa att hon finns där. Detta menar hon beror på att de anställda 

vid hennes anställning förväntade sig att få en mer tillgänglig chef som symboliserade 

trygghet: “De förväntade sig att ha en chef som hade tid att vara där” säger hon. Hon 

nämner att hennes styrkor inte ligger i att komma ihåg att fixa fikabröd men att hon 

alltid försöker fika med de anställda och vara: “En del av gänget” och pratade om att 

hon lärt sig att anpassa sig efter olika situationer: “Ibland är jag formell, ibland är jag 

flamsig och sitter i fikarummet och pratar om vad vi gjort i helgen på precis samma 

nivå” förklarar hon.  

 

Kvinnan beskriver under intervjun att hennes engagemang ibland kan bli för stort och 

nästan bli en nackdel och att hon och hennes personal måste bromsa henne. Hon uttalar 

själv att hon har tendenser till att säga ja till för mycket då hon tycker det mesta verkar 

roligt och spännande och att hennes anställda ofta säger: “Det där är inte ditt ansvar”. 

Hon uppfattar det som att hennes anställda kompletterar henne och tar ner henne på 

jorden igen och att hon tycker det är häftigt att se hur alla i en grupp kompletterar 

varandra med sina olika personligheter.  
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4.2 Mamman  

“Nobody is perfect but the team could be”. 

Denna kvinna är verksamhetschef på en hälsocentral i Kalmar Län. Detta är hennes 

andra position som verksamhetschef och hon har varit på denna hälsocentral i ett par år. 

Hon beskriver sig själv som engagerad, positiv, trovärdig, pålitlig och att hon står för 

det hon säger. Kvinnan anser att hon har en god relation till sina anställda då det är liten 

arbetsplats och att det inte är några långa beslutsvägar. Hon har tidigare arbetat som 

läkare på hälsocentralen och känner därmed de flesta sedan tidigare. Kvinnan har ett 

delat chefskap då hon fortfarande vill arbeta som läkare. Hon anser att det delade 

chefskapet är positivt då hon kan dela sina anställdas arbetsbörda. Hon säger även att 

det inte heller blir något: “Du vet minsann inte hur det känns för oss”. Vi frågar henne 

angående det faktum att hon är både kollega och chef och om det kan vara ett problem 

ibland. Kvinnan anser att hon är både och hela tiden. Hon har som chef alltid det yttersta 

ansvaret och det kan resultera i att hon får göra de svåra sakerna som de andra inte vill 

göra.  

 

Kvinnan har fem barn i sitt äktenskap och anser själv att det finns många likheter mellan 

att vara mamma till fem barn och att vara ledare. Därav har vi benämnt henne i vårt 

empiriska material samt analyskapitel som just Mamman. Hon ser att det är viktigt med 

struktur och även logistik och det anser hon även är en stor del av att vara mamma. Hon 

tycker att det är viktigt att leva som man lär och att ta hand om sig själv först: “Först 

sätta på sig sin syrgasmask innan man hjälper någon annan”. Hon anser själv att det är 

viktigt med familjen och att hon måste visa att det är okej att gå hem tidigare ibland och 

att det är okej att vabba om man har ett barn som är sjukt. Hon säger att det är samma 

som med barn, de gör inte som jag säger, utan som jag gör. Kvinnan i fråga tycker att 

det är viktigt som chef och ledare att inse att man inte är mer än människa och att om 

inte hon mår bra själv så kan hon inte heller hjälpa någon annan. 

 

När kvinnan tillträdde en chefsposition för första gången var hon väl medveten om vad 

som väntade då hennes man tidigare haft en liknande chefsposition. Hon ansåg att det 

fanns en trygghet i att veta vad som väntade. Hon var även medveten om att hon skulle 

lämna en tillhörighet i läkarkollektivet, men att hon skulle få en annan tillhörighet i och 

med chefsgruppen. Hon anser själv att hon är en bra chef och att om hon inte kände det 
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så skulle hon inte fortsätta. Hon anser att hon alltid kan återgå till att vara läkare utan att 

förlora prestige.  

 

Kvinnan anser att hon är väldigt kommunikativ och att hon inte är konflikträdd men 

samtidigt inte söker konflikter. Kommunikation var något hon kände att medarbetarna 

ville ha mer av och det anser kvinnan att hon har bidragit med. Hon anser att hon är en 

utpräglad motivator och att hon ibland har haft svårt att få med sig alla då hennes 

motiverande argument inte fungerar för alla. Hon tycker dock att det är bra att alla är 

olika, det utmanar henne och får henne att tänka om. Kvinnan anser att det är viktigt att 

anpassa sig till de olika individerna och att man är tvungen att göra det.  

 

4.3 Inlyssnaren  

“Jag upplever och har fått bekräftat att jag tar in mycket vad medarbetarna säger”. 

Kvinnan som vi har valt att benämna Inlyssnaren i vår empiri samt analyskapitel är 

avdelningschef på sjukhuset i Kalmar Län. Kvinnan har haft sin position i några 

månader och hon trivs väldigt bra som avdelningschef och hon tycker att det är väldigt 

roligt. Hon beskriver sig själv som inlyssnande och lugn men även kravställande och 

coachande gentemot sina anställda. Hon anser att hon har en bra relation till sina 

anställda då hon alltid har dörren öppen och hon träffar alltid de anställda så fort hon går 

utanför dörren. Hon uttrycker att det känns som att de har ett gott samarbete sinsemellan 

och kvinnan tycker att det är viktigt att ta sig tid till att sitta och fika med de anställda. 

Hon prioriterar detta och sitter hellre över en halvtimme extra med de administrativa för 

att hinna med fikan med de anställda under dagen. Hennes strategi handlar om att vara 

närvarande och försöka stanna och prata med de anställda även om det ibland bara blir: 

”lite i farten”.  

 

Förväntningarna hon upplevde att hennes anställda hade på hennes ledarskap var att hon 

skulle vara tillgänglig och kunna lyssna men samtidigt ställa krav på deras prestation. 

Hon ska inte bara: “Åka med vinden utan ställa krav på verksamheten vi har för att den 

ska fungera”. Hon har inte likvärdig utbildning som sina anställda och detta menar hon 

är positivt då de är proffsen och hennes jobb är att: “Försöka göra det så smidigt som 

möjligt för dem att utföra sitt professionella jobb”. Hon uttalar att hon upplever att det 

fungerar bra och det minskar hennes press då hon inte kan rycka in och jobba om någon 
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är frånvarande. Hennes främsta drivkraft i tillträdandet som chef var att prestera bättre 

än vad hennes förra chef gjorde, hon såg brister och tänkte att hon själv kunde göra det 

bättre. Dock var det viktigt för kvinnan att hamna på rätt avdelning och i rätt grupp då 

hon anser att olika personligheter passar på olika avdelningar. Personlighetsmässigt 

anser inte kvinnan själv att hon förändrats men säger att det troligtvis händer något med 

en för varje ny sak man gör i livet. Skulle hon peka på någon förändring skulle det vara 

ökad självkänsla och självförtroende i och med att hon fixade utmaningen att bli chef.  

Kvinnan tycker att det är väldigt roligt att vara chef och känner att hon lär sig nya saker 

varje dag. Hon tycker att det som är roligast med att vara chef är att hon får vara med 

och påverka och bidra med att göra det bättre för personalen och för patienterna. Hon 

kände dock att det var lite läskigt att tillträda en chefsposition för första gången. Hon 

såg det som en utmaning, som hon själv beskriver det: “Jag kände att det var ett sätt att 

utveckla mig själv att ta utmaningen”. Rädslan som fanns var att inte kunna räcka till 

och att det var många behov att tillgodose. Hon anser att det ibland kan bli svårt med 

många olika personligheter, men att hon var medveten om det sedan innan. Hon anser 

att man inte kan möta alla på samma sätt och att vissa behöver mer vägledning och 

peppning för att våga. Hon uttrycker det genom att säga: “Samma budskap ska nå fram 

men det går inte att säga det på samma sätt gentemot alla”. Hon sammanfattar känslan 

att bli chef som: “Skräckblandad förtjusning”. Hon hade dock en reträttväg om det inte 

blev som hon hade tänkt sig då hon tagit tjänstledigt från sitt förra jobb för att testa på 

chefskapet. Hon säger själv att hon visste att hon skulle känna direkt i magen om det 

inte kändes bra, men istället säger hon att hon kände sig hemma från första dagen.  

 

4.4 Den ödmjuke 

“Ödmjukhet är viktigt som ny chef, vissa tror att man ska bestämma direkt för att sätta 

märke men jag tror mer på att iaktta, det är viktigt att se hur saker fungerar och känna 

på relationerna innan man börjar ändra”. 

Denne ödmjuke prestigelöse man är högt uppsatt på Landstinget i Kalmar Län men har 

endast innehaft denna positionen i några veckor. Innan dess arbetade han som 

verksamhetschef i ett par år. Mannen är i grunden läkare och var hyfsat ung när han 

tillträdde sin post som verksamhetschef. Baserat på citatet ovan har vi valt att benämna 

denna respondent som Den ödmjuke i vår empiri samt analyskapitel. Han trivs med 

rollen som direktör men saknar att vara nära patienterna då han: “Tycker det är viktigt 
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att skapa värde där patienterna möter läkaren eller sköterskan”. Då han är väldigt 

nytillsatt i sin direktörsposition uttalar han att relationen med de anställda fortfarande är 

i smekmånadsfasen och tillägger att de: “Försöker hitta varandra, vi ska komma 

överens om vad målen är och vad vi ska göra tillsammans”. Han påpekar att ödmjukhet 

är väldigt viktigt som ny chef som citatet ovan visar. Mannen menar att hans anställda 

förväntar sig att han ska stötta dem i deras arbetsuppgifter. Han uttalar: “Min roll är att 

stötta dem i det dem gör men också att få ihop kittet hos alla så att vi hittar en liten 

lagkänsla och finner det som vi delar och som organiserar oss. Meningen med det vi 

gör bör genomsyra allt”.  

 

Mannen arbetade som läkare på avdelningen som han senare blev verksamhetschef för 

och han förklarar att drivkraften främst var att fixa de brister han och hans kollegor 

upplevde på avdelningen. Då både det medicinska ansvaret och det administrativa låg 

på honom upplevde han ångest inför tillträdandet av positionen. Hans största rädslor var 

svåra samtal eller att fatta svåra beslut. Han förklarar att han är en väldigt reflekterande 

person och känner alltid av om ett beslut kommer såra någon och om de kommer visa 

förståelse för ett beslut. Han reflekterade även mycket över hur det skulle påverka 

relationen mellan honom och hans anställda när han blev chef över dem. Det positiva 

menar han är att man får väldigt lojala medarbetare men att det även kunde finnas 

svårigheter då de hade skyhöga förväntningar på vilka förändringar han skulle 

åstadkomma. Han upplevde att han som läkare såg deras perspektiv men uppfattade 

senare hur lång tid en förändring kunde ta och upplevde därmed att hans medarbetare 

hade lite för höga förväntningar på hans ledarskap då de förväntade sig att han: “Bara 

ska fixa det”. Svårigheten menar han låg i att de trodde de kunde upprätthålla samma 

relation sinsemellan men att det är svårt att göra. Mannen konstaterar att de efter två år 

hittade sina nya roller och att hans anställda under medarbetarsamtal uttryckte sin 

uppskattning över att han anpassat sig mer till chefsrollen och distanserat sig från 

gruppen: “Klivit in i sin roll”.  

 

Mannen menar att pressen han upplevde som verksamhetschef kom från alla håll, han 

jämför med hamburgareffekten, att han mosades både uppifrån och nedifrån. Hans 

strategi för att orka med är att ta sig tid för träning och familjen och att alltid vara 

transparent i sitt ledarskap. Hans transparens menar han bidrar till att han undviker 
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rykten genom att alltid förklara vad som händer och varför. Mannen förklarar att det för 

honom är viktigt att leda med både hjärta och hjärna för att kunna stå för de beslut som 

tas. Han förklarar: “Jag är snabb på att analysera saker men har alltid med hjärta, 

hjärna och empati i alla beslut. Jag vill gärna ta det beslutet där vi inte behöver trampa 

någon på tårna. Det som blir så bra som möjligt för alla”. Han trycker på att han anser 

sig själv vara prestigelös i sitt ledarskap. Om en medarbetare lägger fram argument som 

är bättre än hans egna har han inga problem med att ändra beslutet då han vill att alla 

ska vara delaktiga. De egenskaper mannen beskriver sitt ledarskap med är just 

prestigelös, empatisk, lugn, trygg i sig själv samt att ha glimten i ögat. Mannen menar 

att man måste våga öppna upp gentemot sina medarbetare och erkänna om man tycker 

något är tufft eller jobbigt, att våga be om hjälp.  

 

Mannen uttrycker att man konstant måste anpassa sitt ledarskap utifrån olika personer 

och situationer. Han beskriver en situation som verksamhetschef där han pekade med 

hela handen då det krävdes men ändå fångade upp känslorna detta orsakade och 

anpassade sig därefter. Han menar att om inte situationen hade varit pressande utan mer 

trygg hade han mer lyssnat på hur medarbetarnas lösning såg ut och inte pekat med hela 

handen.  

 

4.5 Nykomlingen  

“Smekmånaden är snart över och då kommer chefsskapet och ledarskapet in och då 

förväntas man ta beslut och så”. 

Denne manliga respondent är avdelningschef inom Kalmar Län och har arbetat i sin 

chefsposition i några månader vid intervjutillfället. Det är mannens första chefsposition 

och han var väldigt nervös inför starten men tycker även att det kändes väldigt 

spännande. Han upplevde att han förväntades inta en viss roll direkt och att det har varit 

en stressig start och att han ofta kommit hem efter jobbet och känt sig helt slut. Vid 

frågan om hur relationen ser ut mellan honom och hans anställda beskriver mannen hur 

de fortfarande befinner sig i en inkänningsfas, smekmånad som han kallar det. Han 

upplever att han testas fram och tillbaka men att det har varit en behaglig start. Han 

uttrycker att det är först nu som han börjat känna sig inne i sin ledarroll och att 

startsträckan varit lång med många sjukskrivningar och hög arbetsbelastning. Därav har 

vi valt att benämna denna manliga respondent som Nykomlingen i vårt empiriska 
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material samt analyskapitel. Mannen är utbildad sjuksköterska och tar ofta hand om 

patienter vid sjukskrivningar då han inte vill släppa patientkontakten och upplever att 

det ger honom ett bredare perspektiv i hans ledarskap.  

 

Vid frågan angående vad han tror att hans anställda förväntar sig av hans ledarskap 

svarar han först: “Dem förväntar sig att jag ska ta vissa beslut”. Han utvecklar sedan 

genom att uttrycka att hans roll är att vara den förmedlande länken, lyssna in vad 

gruppen och ledningen vill och driva gruppens åsikter framåt. Han menar att chefskapet 

är en position men att ledarskapet handlar om att vinna gruppens förtroende. Han 

upplever att han pendlar mellan ett chefskap och ett ledarskap men att ledarskapet är det 

som är den stora biten. Han beskriver hur han försöker vara en ledare och hitta gruppens 

inre motivation som skapar bäst resultat och få alla delaktiga. Han menar att 

omställningen mellan att jobba som sjuksyster och sedan som chef har varit svår, som 

chef ligger det yttersta ansvaret på honom och han uttrycker: “Bra lägger man på 

gruppen, dåligt lägger man på chefen, lite så är det”. Han upplever att chefskapet 

generellt är spännande men att känslan beror på hur personalen mår och vad det är för 

beslut som ska tas. Vissa dagar upplever han att det känns fantastiskt medan vissa dagar 

präglas av känslan: “Va fan gör jag här?”.  

 

Drivkraften för mannen var att göra det så bra som möjligt för gruppen och för 

patienterna, han anser att det är hans jobb att personalen ska känna att det är roligt att gå 

till jobbet. Han förklarar vidare att han ville driva gruppen framåt och vara med och 

fatta besluten. De upplevda rädslorna vid tillträdandet av positionen uppger mannen 

främst var kunskapsmässiga, hur ska han göra om han inte vet. Han uttrycker att en 

rädsla var att inte räcka till då det är en position som kräver att man kan mycket och 

hans anställda förväntar sig att han ska vara någon som kan mycket. Han förklarar: “Jag 

förväntas vara någon som kan väldigt mycket. Jag ser det tvärtom, tillsammans kan vi 

mycket och det är inte bara jag som ska kunna”. Men mannen utformade en strategi för 

att klara av dessa hinder och strategin bygger på att inte spekulera utan att ta reda på det 

han inte vet till nästa gång. Även att avverka de saker som dyker upp så att man 

kommer vidare är en del av hans strategi, han följer punkter och rutiner och försöker 

alltid ha morgonmöte med de anställda för att skapa trygghet.  
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Hamburgareffekten är även något denna respondent nämner, att han känner press både 

från gruppen och från ledningen. Hans roll är att axla ansvaret och lösa allting själv och 

det upplever han har känts sådär. Han upplever även en viss ensamhet och uttrycker att 

han känner sig: “offside” jämfört med andra chefer som träffas mer naturligt. Han 

upplever inte någon större förändring hos sig själv sedan han tillträdde positionen: “Jag 

är som jag är, det är bara att acceptera”. Dock uttrycker han att han förväntas ge sken 

av att inte vara nervös och att ta rollen som chef. Det menar han bidrar till att han inte 

kan visa upp två sidor utan måste vara konsekvent. Han kan inte vara flamsig på arbetet 

utan han ska vara trygg, säker och inte sväva ut för mycket. Han upplever att han ger 

sken av att vara trygg, säker och lugn.  

 

Mannen beskriver hur han tycker att man måste anpassa sitt ledarskap till olika 

situationer och personer. Hans ledarskap pendlar mellan att vara bestämd och bromsa 

till att vara mer flexibel och känna in vad gruppen vill. Målen mannen hade med sitt 

ledarskap var att helt enkelt göra det så bra som möjligt. Hans ambitioner var att det 

skulle flyta på så bra som möjligt men att det tar tid när man arbetar med människor. 

Det som varit jobbigt för honom har varit deras höga arbetsbelastning på grund av 

sjukskrivningar, han uttrycker: “Som chef kan man mestadels följa med och stötta”.  

 

4.6 Resursen  

“Tror mycket på att att folk kan själva,  

att man bara måste hitta de resurser som de har och frigöra dem”. 

Denna man är förstalinjen chef på Landstinget i Kalmar Län. Detta är hans första 

chefsposition och han har suttit i denna position i ett par år. Han beskriver sig själv som 

lyssnande, lugn och som en chef som ger mandat och låter sina anställda ta eget ansvar. 

När han skulle tillträda som chef kändes det spännande, men när han väl började kände 

han en viss besvikelse. Han anser att han inte kan arbeta fullt ut med det han helst skulle 

vilja, till exempel grupputveckling och bättre arbetsmiljö. Han känner att det 

administrativa hindrar honom från att arbeta med utveckling och även från att ha tid för 

sina anställda. Han säger att det är tufft jobb som innebär mycket mer 

löneadministration och personalfrågor som han inte förväntade sig. Han anser sig dock 

ha koll på lagar och regler vilket han själv tycker underlättar i hans arbete, han behöver 

aldrig oroa sig för att han ska göra fel när det gäller lagar och liknande.  



 

 

 

 - 53 - 

 

Mannen kände mycket press från sig själv när han skulle tillträda, han tror dock även att 

det är vanlig press. Han tror att många känner press på att göra ett bra jobb. Han nämner 

att i början kändes det som att han skärskådades från alla håll. Det var många intervjuer 

och man var tvungen att redovisa vem man var. Han kände dock att de flesta visste vem 

han var sen innan och att de även visste vad han tyckte och tänkte. Han tyckte att det var 

betydelsefullt att de ändå valde honom till positionen. Han vill vara den som möjliggör 

för kollegorna att göra det bästa: “Jag är en resurs”. Därav har vi valt att benämna 

denna manliga respondent som Resursen i vårt empiriska material samt analyskapitel. 

Han beskriver att han vill göra sitt yttersta för att lösa problem som de anställda 

kommer med till honom, men han är även medveten om att han är mänsklig och att han 

inte kan lösa allt. Han fortsätter att prata om att det är viktigt att visa sina svagheter och 

förklarar att: “Har jag det jobbigt så säger jag det, till alla”. Han tycker att det är 

viktigt att inte mörka och att vara transparent.  

 

Mannen förklarar även att man som chef axlar ett stort ansvar, både på pappret och 

själsligt. Han tror att personalen kräver en chef som kan peka med hela handen men 

även lyssna. Han fortsätter dock att berätta att han anser att det är oundvikligt att inte 

anpassa sitt ledarskap till olika personer och situationer: “Går inte att vara en stereotyp 

i alla situationer”. Han hoppas själv att han som chef är kunnig. Han anser att det är 

viktigt där han är chef att ha kunskap och förståelse för vad det innebär att vara anställd.  

 

Han beskriver sin grundfilosofi som att han vill att de anställda ska kunna komma till 

jobbet och vila. Enligt mannen innebär det att du är så trygg i strukturen att när du 

kliver över tröskeln så kommer allt att hända som måste hända för att patienterna ska 

må bra. Han anser att när man har skapat en sådan struktur som bygger på eget ansvar 

och eget kunnande så behövs det inte att någon springer och vaktar och kontrollerar hela 

tiden. Har man skapat denna struktur så anser mannen att man kan komma till jobbet 

och vila. Han säger även att om man som chef inte skapar den strukturen måste man 

istället väga upp för det genom att hela tiden kontrollera. Han säger att det fungerar det 

med men att det är: “Fan så mycket jobbigare”. 
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5 Analys  

I följande kapitel kommer vårt insamlade empiriska material kopplas samman med vår 

teoretiska referensram. Rubrikerna är indelade i liknande rubriker som i det teoretiska 

avsnittet; skillnader angående mäns och kvinnors ledarskap, upplevda förväntningar, 

vikten av ett situationsanpassat ledarskap samt svaren på våra problemformuleringar.  

 

5.1 Skillnader i mäns och kvinnors ledarskap  

Enligt Taylor, Peplau och Sears (2006) könskategoriserar människor olika individer och 

objekt i olika fack baserat på deras könstillhörighet. Eftersom kvinnor anses vara 

feminina tillskrivs de klassiskt kvinnliga attribut och tvärtom för män. Kvinnor 

förväntas vara mjuka, känsliga, pratglada, empatiska, känna behov av trygghet samt 

vara osjälvständiga. Vi fann att samtliga respondenter upplevdes fokusera på flertalet 

mjuka värden samt empatiska egenskaper. Fem av våra sex respondenter fokuserade på 

trygghetsaspekten i sitt ledarskap. Inlyssnaren talade om vikten av dessa mjuka värden 

samt trygghet i aspekten angående hennes reträttväg om hon inte trivdes i sin nya roll: 

“Jag fick tjänstledigt från mitt förra jobb om inte detta skulle fungera”. Mamman 

talade även om en möjlig reträttväg: “Jag har alltid en reträtt och kan återgå som 

läkare när som, ingen kan säga något om det (...) Jag kan backa utan att förlora 

prestige”. Mamman nämnde även tryggheten hon fann i att hennes man tidigare arbetat 

som chef och hon visste vad hon skulle förvänta sig: “Jag visste vad det innebar att 

arbeta som chef då min man arbetat som chef här innan (...) Vi kan bolla idéer 

hemma”. Flockledaren talade om tryggheten i att bibehålla en god relation mellan henne 

och hennes anställda: “Mina medarbetare känner sig trygga i att jag lyssnar och tar det 

dem säger med mig, och det är den relationen jag vill ha”. Den ödmjuke nämnde 

tyngden av trygghet när han talade om att han var trygg i sig själv och att det är viktigt 

att utstråla det gentemot sina anställda så att de kan upprätthålla en avslappnad relation: 

“Jag är lugn, det är ingen som fått mig ur balans än, jag är trygg i mig själv och det 

utstrålas”. För Nykomlingen var det även viktigt att ge sken av trygghet gentemot de 

anställda: “Trygg, säkert och lugn. Mestadels iallafall, ger sken av det, mestadels 

trygghet” men använder även orden: “Känner mig ganska trygg också, det gör jag 

faktiskt”. Alltså känner han att trygghet är en viktig egenskap att belysa för gruppen 

men att det kanske inte alltid är exakt så han känner. Resursen är den enda respondent 
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som inte uttryckte orden trygghet i sin intervju, utan hans fokus låg snarare på förståelse 

för de anställdas situation: “Jag tror att det är viktigt att vara kunnig. Ha förståelse för 

vad jobbet innebär, för vad de anställda går igenom och för deras kunskap. Jag tror 

mycket på att folk kan själva”. Dock uttalade Resursen under frågan om han upplevde 

någon press vid tillträdande av positionen följande: “Alla visste vem jag var och vad jag 

tyckte. Jag blev ändå utvald till positionen och det betyder något”. Detta uttalande 

väljer vi att tolka som att trygghet är viktigt även för Resursen, trots att han inte 

använder det exakta ordet. Vi ser det som att Resursens trygghet går att finna i hans 

känsla av att ledningen och de anställda vet vem han är och vad han går för och att det 

var på grund av detta som han blev utvald. Vi anser därmed att han finner trygghet i att 

han blev utvald som ledare och att det bör innebära att de uppskattar honom och hans 

tidigare prestationer.  

 

Samtliga respondenter uttryckte att de inte gillade att ta konflikter men samtliga tryckte 

på att det snarare var en nödvändighet och något man lärde sig med tiden. Mamman 

uttryckte bland annat: “Jag är inte konflikträdd. Jag upplever inga svårigheter med att 

ta jobbiga samtal eller att ta tag i en konfrontation men jag söker dem inte”. Den 

ödmjuke förklarar samma fenomen ur ett mer, enligt litteraturen, kvinnligt perspektiv 

vid frågan om han upplevde några rädslor vid tillträdandet av en chefsposition: “Ja det 

gjorde jag och det gör jag än idag. Svåra samtal eller svåra beslut. Jag undrar alltid 

om det kommer falla positivt eller negativt och hur personalen kommer reagera”. 

Flockledaren nöjer sig med att kort beskriva: “Jag har skinn på näsan och är inte rädd 

att sticka ut den (…) Min personal förväntar sig att jag ska stå på barrikaderna”. Då 

två av våra kvinnliga respondenter som berör ämnet angående konflikter uttrycker sig 

mer manligt än den manliga respondenten drar vi paralleller mellan vårt empiriska 

material samt Genovese (1993 se Hogg & Vaughan, 2010) uttalande angående kvinnor 

som vanligtvis i en ledande position demonstrerar mer manliga attribut. Vi finner det 

intressant att både Mamman samt Flockledaren applicerar fler manliga attribut på sitt 

ledarskap medan Den ödmjuke applicerar fler kvinnliga attribut. En möjlig tolkning av 

detta skulle kunna vara att kvinnorna anpassar sig till ett mer maskulint sätt på grund av 

sin position, att de uppfattar en ledare som mer manlig. Fenomenet där männen anpassar 

sig till ett mer feminint sätt skulle istället kunna bero på branschen, att de är mer 

omvårdande baserat på sitt valda utbildningsområde samt yrke.  
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Enligt Hogg och Vaughan (2010) ses kvinnor generellt sett som mer givande, milda och 

vårdade och män anses vara mer påstridiga, styrande samt kontrollerande. Deras teori är 

inte något som vi kunde bekräfta utifrån vårt empiriska material då vi fann att 

Flockledaren och Nykomlingen var de enda som uppfattades som styrande och de 

förklarade att de var tvungna att inta denna roll ibland då gruppen behövde mer struktur 

och direktiv. Flockledaren uttalar sig: “På min andra avdelning förväntas jag vara inne 

i alla processer för att det ska bli smidigt, det är mycket tyngre att vara den som pekar 

och styr”. Nykomlingen uttalade sig liknande: “Jag måste vara bestämd om gruppen 

svävar ut och gör små saker stora (...) De kan ibland glömma att de har en ny chef som 

måste vara med och har något att säga till om”. De uttalade dock båda att de inte 

trivdes i dessa rollerna utan hellre anammar en mer mjuk strategi. Alltså anser vi att de 

flesta av våra respondenter, i enlighet med Hogg och Vaughan (2010), besitter mer 

kvinnliga attribut då alla arbetar och är utbildade inom vården och därmed delar samma 

människosyn. Flockledaren beskriver: “Det är en fördel att jag kan kulturen och att jag 

förstår vad man har för grundsyn på människor samt hur vårdprocessen fungerar, 

annars hade det nog varit svårt”. Denna utbildning och val av bransch anser vi tyder på 

vilka sorts människor våra respondenter är och en förklarande faktor till varför både 

männen och kvinnorna är vårdande, mer mjuka i sitt sätt och empatiska. 

Särartsfeminismens synsätt menar att kvinnor bidrar med mer moderlighet och 

omtänksamhet än män och därmed är generellt sett mer omhändertagande och vårdande. 

Det synsättet kan vi varken förkasta eller bekräfta då vi inte fått ut tillräckligt mycket 

empiriska material i frågan för att diskutera det vidare. Dock arbetar alla respondenter 

inom vården och därmed är vårt urval inte representativt då de intervjuade männen och 

kvinnorna är omhändertagande och vårdande.  

 

Willemsen (2002) stödjer ovanstående tankar då han bekräftar tidigare teorier om att 

kvinnliga egenskaper generellt anses vara emotionella, intuitiva och sociala. Dessa är 

liknande med de som Taylor, Peplau och Sears (2006) skrev om i sin forskning. Män 

ses enligt Willemsen (2002), även detta i samklang med Taylor, Peplau och Sears 

(2006), som mer dominanta, rationella och resultatorienterade. Ännu en gång är dessa 

teorier inte något vi funnit stöd för i vår uppsats då inga tydliga skillnader mellan 

männen och kvinnorna kunde tydliggöras. De egenskaper som vi trodde skulle finnas 
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hos kvinnorna och männen visade sig inte kunna tillskrivas vissa kön utan nämndes 

snarare av både män och kvinnor i blandat omfång. “Prestigelös” fann vi hos både Den 

ödmjuke samt Mamman, “Lugn” fann vi hos Nykomligen, Den ödmjuke samt 

Inlyssnaren. Förmågan att kunna ha “Roligt” fann vi hos Den ödmjuke samt hos 

Flockledaren. “Trygghet” fann vi som nämnt innan hos samtliga respondenter, mer eller 

mindre uttalat. “Empatisk och lyssnade” var ord det talades om i Den ödmjukes, 

Inlyssnarens samt Flockledarens intervjuer. “Positiv och entusiastisk” var andra ord 

som endast nämndes av kvinnorna, både Flockledaren och Mamman nämnde att de 

förväntades vara positiva, entusiastiska och entusiasmerande i sitt ledarskap. De beskrev 

båda sig själva som engagerade och positiva när de ombads beskriva sina egenskaper 

som ledare. Alla ovan nämnda ord anser vi dock vara av en feminin karaktär enligt 

presenterad teori (Taylor, Peplau & Sears, 2006; Hogg & Vaughan, 2010; Willemsen, 

2002) och därav drar vi slutsatsen att alla våra respondenter besitter fler klassiskt 

feminina egenskaper än klassiskt manliga. Detta tror vi är beroende på att ett ledarskap 

generellt kräver fler kvinnliga egenskaper och även faktorn att vår undersökning tog 

plats inom vården är av vikt. Willemsen (2002) skriver i sin text att ett modernt 

ledarskap i dagens litteratur beskrivs med attributen samarbetsvillig, stödjande och 

kommunikativ, vilket vi anser vara kvinnliga egenskaper. Oberoende av kön tror vi att 

ledare i dag anpassar sig, i enlighet med Willemsen (2002), till de mer eftertraktade och 

förväntade mjuka och kvinnliga ledaregenskaperna. Detta överensstämmer med vår bild 

av samtliga respondenter, att de fokuserar på flertalet kvinnliga attribut i sina ledarskap. 

Männen tror vi främst gör det då de valt yrken inom den kvinnodominerande vården 

och kvinnorna tror vi främst gör det då de innehar ledande positioner just inom vården 

och för att normer och förväntningar har reproducerat deras beteende genom livet.  

 

5.2 Upplevda förväntningar  

De upplevda förväntningarna hos våra respondenter har både varierat och varit liknande. 

Vi tror i viss mån att de liknande svaren vi fått kan bero på den typen av organisation 

som vi har valt att studera. Vården har alltid varit klassad som en kvinnlig organisation 

med majoriteten kvinnor som anställda. Från våra manliga respondenter anser vi att vi 

har fått många svar som litteraturen skulle anse som kvinnliga. Ett exempel är Den 

ödmjuke som förklarar hur han har förändrats som person sen han tillträdde som chef: 

“Jag kan skapa en förståelse för andras reaktioner (...) Jag har blivit lugnare, mer 



 

 

 

 - 58 - 

stabil, förstående och tryggare”. Nykomlingen beskriver sitt ledarskap på ett liknande 

sätt: “Kan känna hur andra människor är (...) Gäller att hantera sina känslor och sig 

själv”. Resursen nämner det genom att förklara: “Vill att personalen ska vara med i alla 

beslut, hoppas att jag förmedlat att de kan själva”. Vi tror att detta kan bero på att 

vården är en kvinnodominerad organisation. Detta kan vi även koppla till Kanters 

(1977) teori angående assimilering där medarbetare förväntas bete sig utefter 

organisationens rådande normer och förväntningar. Vi ser det som att vården har normer 

som är mer kvinnliga och att personer inom branschen förväntas leda enligt ett mer 

kvinnligt ledarskap. Vi anser därmed att det är männen som anpassar sig till normen och 

förväntningar istället för kvinnorna. Eftersom männen arbetar i en mer kvinnodominerad 

miljö anser vi därmed att de anpassar sig till den rådande kvinnliga normen. Kanter 

(1977) beskriver att organisationer kan forma medarbetarna och hur de ser på sig själva. 

Eftersom alla våra respondenter har arbetat inom vården i många år anser vi att även 

detta kan ha påverkat. Våra respondenter har uttryckt  vikten av omtanke, 

kommunikation och stöttning. Den ödmjuke uttrycker: “Jag är snabb på att analysera 

saker men har alltid med hjärta, hjärna och empati i alla beslut. Jag vill gärna ta det 

beslutet där vi inte behöver trampa någon på tårna. Det som blir så bra som möjligt för 

alla”. Nykomligen visar även på ett mer kvinnligt ledarskap: “Jag bör uppmuntra, 

stötta och använda ett coachande ledarskap så långt det går”. Resursen är inte lika 

tydlig i sina uttalanden men vi tolkar följande uttalande som stöd för ett kvinnligt 

ledarskap: “Dom får prata med mig när som helst och om vad som helst och att jag tar 

det på allvar. Jag gör mitt yttersta för att lösa det”. Enligt Paustian-Underdahl, Walker 

och Woehr (2014) uppfattas positionen som till exempel mellanchefer eller chefer inom 

vården som mer kvinnliga yrken. Vi tror att detta kan ha bidragit till att männen bland 

våra respondenter har visat sig besitta många utav de som forskare benämner som 

kvinnliga egenskaper, så som bättre på kommunikation, känslor och en förmåga att 

kunna hantera personal (Fogelberg Eriksson, 2009).  

 

En av våra respondenter, Flockledaren, är en kvinna som enligt litteraturen skulle kunna 

anses som en kvinna som antagit de manliga attributen, omedvetet, för att passa in som 

ledare. Denna kvinna beskriver sig själv med, enligt litteraturen, typiska kvinnliga 

egenskaper så som, engagerad, positiv och att hon är en person som strävar efter 

delaktighet. Kvinnan beskriver det på följande sätt i sin intervju: “Jag är engagerad. 
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Jag är här för att jag vill vara här och göra ett bra jobb”. När vi har analyserat hennes 

intervju inser vi dock att när hon pratar framstår hon mer som en ledare med det som 

litteratur benämner som klassiskt manliga attribut. Detta är något som Eagly och Carli 

(2007) skulle kalla en dubbelsidig problematik. Det vill säga när kvinnor förväntas vara 

varma och osjälviska privat men att de bör vara bestämda och auktoritära som ledare. 

När hon ska beskriva vad hon tror att hennes anställda förväntar sig av henne syns denna 

tvetydighet: “Att vi har ett gemensamt mål och att vi är på rätt väg samt följer upp mål 

så att vi går i rätt riktning (...) Jag ska orka vara positiv och optimistisk och säga att det 

här löser och ordnar vi!”. I denna mening ser vi att hon tror att hennes anställda vill ha 

mål och en tydlig riktning men även att hon ska vara positiv och optimistisk. Mål och 

tydlighet är ofta sammanlänkat med ett manligt ledarskap medan positivism och 

optimism samt peppning och motivation är starkt sammanlänkat med ett mer kvinnligt 

ledarskap. Martin (2015) fann i sina studier att kvinnor i större utsträckning använder sig 

av motivation för att inspirera sina anställda. Detta fenomen kan vi finna hos två av våra 

tre kvinnliga respondenter. Både Mamman och Flockledaren beskriver sig själva som 

engagerade och motiverande. Mamman ser sig själv som en motivator som ofta 

använder motiverande argument för att driva och engagera sina medarbetare. Detta ger 

sig uttryck på följande sätt: “Jag är en utpräglad motivator (...) Svårt att få med sig 

någon som är i andra halvan av spektrat, måste då backa och sälja in mina idéer med 

andra argument.” Flockledaren erkänner själv att hon är en person som är väldigt 

engagerad och att hon har lärt sig att hon ibland måste tona ner denna sida av sig själv 

med vissa av sina medarbetare. Detta kan vi tydligt se i följande citat: “Måste ibland 

bromsa mitt engagemang för att inte skrämma människor omkring mig”.  

 

Hogg och Vaughan (2010) anser att män generellt sätt besitter mer manliga attribut så 

som påstridiga, kontrollerande och styrande medan kvinnor anses besitta mer kvinnliga 

attribut så som givande, milda och vårdande. Ett exempel på detta är Mamman som 

berättar om sina strategier för att hantera pressen som chef: “Inse att man inte är mer än 

människa, man kan inte göra mer än man kan (...) Det är okej att sätta familjen först”. 

Ett exempel på de manliga attributen hos en av våra manliga respondenter är lite svårare 

att hitta då vi som nämnt tidigare har fått många svar som tyder på ett kvinnligt 

ledarskap från många av våra manliga respondenter. Vi kan dock se en del manliga 

attribut hos Resursen: “Personalen kräver en chef som kan peka med hela handen men 
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även lyssna”. Samma respondent beskriver även förväntningarna på honom på följande 

sätt: “Kunna axla ansvaret för en omorganisation”. Nykomligen nämner i sin intervju 

liknande ord: ”Min roll är att axla ansvaret och lösa allting själv”. I dessa citat kan vi 

se tydliga kopplingar till ett mer manligt ledarskap i och med uttrycket “Peka med hela 

handen” och “Kunna axla ansvaret”. Hogg och Vaughan (2010) tror att dessa 

reproducerade uppfattningar leder till att vår mentala bild av en ledare i de flesta fall 

består av manliga attribut och att vi även idag tänker oss en man när vi hör ordet ledare. 

Detta kan skapa problematik när en kvinna ska försöka ta sig till en ledande position 

eller när hon redan sitter på en ledande position. Eftersom omgivningen troligtvis har en 

stereotypisk bild av hur en ledare ska vara och hur en kvinna ska vara. Människors bild 

av de manliga attributen som en ledare bör ha samt de kvinnliga attributen som vi i de 

flesta fall tillskriver en kvinna. Dessa mentala bilder krockar med varandra och kan 

bidra till motstånd från en grupp anställda. Detta fick vi tydliga exempel på vid intervjun 

med Flockledaren där hon i förbifarten nämner att en av hennes rädslor handlade om att 

vara: “Ung kvinna och inom en verksamhet jag inte kunde”. Detta ger oss en bild av att 

hon är medveten om vad som kan vara problem när en ung kvinna ska bli chef. Hogg 

och Vaughan (2010) anser att detta kan leda till att kvinnor anpassar sig till den rådande 

situationen för att infria andra människors förutfattade meningar. Flockledaren förklarar 

även detta på ett tydligt sätt i vår intervju med henne: “Tar på mig ansvaret mer i 

privatlivet med (...) Förväntas av mig när jag nämner att jag är chef. Min yrkesroll ger 

en bild av mig angående vad som förväntas av mig som jag ska leva upp till”. Detta ser 

vi som ett exempel på att människor har en bild av hur en chef eller ledare ska vara och 

Flockledaren anser att hon även i privata sammanhang förväntas vara på ett visst sätt när 

folk vet att hon är chef.  

 

Vi ser att det inom vården, precis som inom de flesta branscher, ofta varit män som 

innehaft de högsta positionerna. Vi anser dock att det inom denna bransch varit 

vanligare att ha en kvinna som sin närmsta chef. Detta på grund av att 

sjukskötersketeam och liknande ofta har varit majoriteten kvinnor och att de som klivit 

upp till att vara gruppledare har varit en ifrån gruppen. Detta kan vi även se exempel på 

då alla våra kvinnliga respondenter har arbetat inom vården innan de klivit upp som 

avdelnings- eller verksamhetschefer. Vi anser därför att vården har dominerats av 

kvinnliga mellanchefer under en längre tid och vi tror att detta har påverkat de anställdas 
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mentala bild av en chef. Vi anser att denna bransch präglas av mjuka, kvinnliga värden 

och det påverkar även hur du som chef och ledare kan leda dina anställda. Vi har, som 

tidigare nämnt, fått många svar från våra respondenter som visar på att de anser att deras 

anställda mer eller mindre kräver en chef som kommunicerar, lyssnar och är närvarande 

och tillgänglig. Mamman beskriver vad hennes anställda förväntade sig vid hennes 

tillträdande: “Mer kommunikation och en större förståelse för arbetssituationen”. Vår 

respondent Inlyssnaren berättade om förväntningar som hon upplevde fanns när hon 

blev chef: “Medarbetarna hade saknat en närvarande chef (...) Det har dom fått nu, 

säger dem”. Resursen upplevde förväntningarna enligt följande: “Personalen kräver en 

chef som kan peka med hela handen men även lyssna”. Den ödmjuke upplever främst att 

hans personal förväntar sig: ”Stöttning att utföra sina arbetsuppgifter”. Flockledaren 

nämner att närvaro förväntas av hennes medarbetare: “De förväntade sig att ha en chef 

som hade tid att vara där”. Slutligen nämner Nykomlingen vad han upplever att hans 

anställda förväntar sig: “Jag bör uppmuntra, stötta och använda ett coachande 

ledarskap så långt det går”. Dessa, mer kvinnliga, egenskaper är alltså enligt våra 

respondenter något som deras anställda mer eller mindre kräver av deras ledarskap.  Vi 

anser att de anställda är vana vid att ha chefer, oavsett kön, som bidrar med dessa 

attribut. En anledning till detta skulle kunna vara att Landstinget som organisation 

präglas av mer kvinnliga värden så som omtanke, kommunikation och omvårdnad. Det 

innebär att även cheferna, som i många fall arbetat inom Landstinget i många år, präglas 

av dessa värden.  

 

5.3 Vikten av ett situationsanpassat ledarskap 

Hersey och Blanchards teori angående situationsanpassat ledarskap menar att det är 

något som ledare plockar upp efter hand medan de utvecklas som ledare. Våra 

respondenter har innehaft ledande positioner mellan några månader och några år och 

således varierar deras erfarenheter som chefer. Därav borde deras syn på 

situationsanpassat ledarskap skilja sig åt rent praktiskt. Dock har alla respondenter gått 

en ledarskapsutbildning och på grund av detta är de alla medvetna om ledarskapets 

teoretiskt mångsidiga bild och det anser vi bidrar till deras gemensamma syn på ett 

situationsanpassat ledarskap.  
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Det vi kan urskilja ur vårt empiriska material är att både män och kvinnor lägger lika 

stor vikt vid det situationsanpassade ledarskapet och dess positiva sidor. Flockledaren 

uttrycker sig på följande sätt: “Absolut, alla personer man möter är olika och behöver 

olika mycket vägledning beroende på hur gruppen och situationen ser ut (...) Här 

fungerar inte det som fungerar på ett annat ställe”. Därmed anser Flockledaren att hon 

måste anpassa sig beroende på hur gruppen och situationen ser ut. Mamman konstaterar 

liknande åsikter i följande citat: “Jag anpassar argumenten efter vart vissa människor 

befinner sig (...) Vi fungerar olika och jag måste anpassa mig till de olika individerna. 

Det är bra att ha folk som är olika, det utmanar en och får en att tänka om”. Den 

Inlyssnande visar att hon anser att det är viktigt med vägledning i ett situationsanpassat 

ledarskap: “Det går verkligen inte att möta alla på samma sätt, samma budskap ska nå 

fram men det går inte att säga det på samma sätt gentemot alla. Vissa behöver mer 

vägledning och peppning för att våga, och andra är mer självgående”. Resursen i sin 

tur förklarar sitt situationsanpassade ledarskap på följande sätt: “Oundvikligt! Det går 

inte att vara en stereotyp i alla situationer, man måste känna in vad det är för situation 

oavsett om man är chef eller arbetstagare”. Nykomlingen säger att man måste anpassa 

sitt ledarskap utefter gruppen: “Man måste anpassa sig efter olika personer och 

situationer. Definitivt, jag måste vara bestämd om gruppen svävar ut och gör småsaker 

stora för det tar onödig energi”. Om gruppen svävar ut måste han vara den som 

bromsar in och om gruppen har en idé uppmuntrar han istället och försöker att inte ge 

svaren: “Jag jobbar med att försöka att inte ge svaren, det har jag lätt för att göra. 

Säger medarbetaren något så får vi prova det och se hur det går, det är så man växer”. 

Han nämner även vikten av att gå in i olika roller beroende på situationen. Den ödmjuke 

uttrycker i intervjun att han måste anpassa sitt ledarskap utefter situationen: “Jag 

anpassar nog mitt ledarskap, det måste man nog göra. Självklart! (...) En morgon kom 

jag till jobbet och det fattades tio personer, då var jag tvungen att peka med hela 

handen. I andra situationer där det inte finns någon oro utan istället trygghet kan man 

bygga mer på medarbetarnas lösning”. Han beskriver även det essentiella i att kunna 

känna av olika känslor som kan uppstå i olika situationer och anpassa sig därefter: “Kan 

fånga upp känslor och anpassa mig därefter”.  

 

Även om alla uttrycker hur viktigt och oundvikligt ett situationsanpassat ledarskap är 

kan vi dock se att de befinner sig i olika delar av den egenillustrerade modellen.  
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                          Figur 3 - Respondenternas ledarskap 

               

Hos den kvinnliga Flockledaren kan vi se tydliga tendenser gentemot den styrande 

stilen samt den stöttande inom det situationsanpassade ledarskapet. Den styrande stilen 

antydde hon att hon använde mer hos sin omogna och aningen ostrukturerade grupp då 

hon upplever att de har större behov av att bli styrda för att verksamheten ska flyta på: 

“Där måste jag vara inne i alla processer för att det ska bli smidigt (...) Måste vara den 

som pekar och styr mer”. Den stöttande stilen uttryckte Flockledaren att hon använde 

mer hos sin mogna grupp där gruppen inte kräver lika mycket styrning utan mer stöd för 

att genomföra ett gott arbete: “Här kan jag delegera mer och förvänta mig att 

medarbetarna tar mer ansvar (...) Eftersträvar delaktighet, jag vill att man ska kunna 

lita på mig (...) Vill att mina medarbetare ska känna att jag bryr mig och att de kan 

vända sig till mig”. Hos Nykomlingen fann vi spår av den styrande samt den tränande 

stilen. Den styrande stilen fann vi tendenser till då mannen upplevde att gruppen befann 

sig i ett kritiskt stadie med många sjukskrivningar och hög arbetsbelastning: 

“Chefskapet är spännande men det går upp och ner beroende på hur personalen mår 

och vilka beslut som ska tas”. Nykomlingen pratade mycket om målsättningar i 

intervjun vilket är ett tecken på den styrande stilen: “Jag vill ha tydliga mål och 

förväntningar, viktigt att jag får det så att jag kan välja inriktning. Jag ska sedan bryta 

ner målen och ge en enklare version till gruppen”. Dock vill Nykomlingen även att alla 
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ska känna sig delaktiga och lyssnar mycket på sina anställda och ser samarbete som en 

viktig aspekt: “Jag lägger mycket energi på att samarbeta med alla omkring (...) Ska 

lyssna in vad det är gruppen vill och vad ledningen vill (...) Hitta den inre motivationen 

som ger bäst resultat och försöka få alla delaktiga”. Han nämner dock att gruppen är 

van vid att styra sig själv och därmed måste han anta en mer styrande roll för att 

markera vem som är chef: “Ibland glömmer medarbetarna att de har en ny som måste 

vara med och har något att säga till om”. Den tränande stilen fann vi tendenser till då 

Nykomlingen både styr och stöttar i sitt ledarskap, styr när gruppen vill gå åt ett annat 

håll än önskat och stöttar när arbetsbördan är stor och jobbig.  

 

Mannen som är benämnd som Resursen hamnade endast i den stöttande stilen då han 

gärna vill skapa strukturer som gör att medarbetarna kan komma till arbetet och vila: 

“Min grundtanke är att jag är främst till för att möjliggöra för kollegorna (...) Min 

grundfilosofi är att du ska kunna komma till jobbet och vila. Det innebär att du är så 

trygg i den strukturen som finns (...) En sådan struktur som bygger på eget ansvar och 

eget kunnande”. Han uppmuntrar sina medarbetare att ta eget ansvar och uppmuntrar de 

anställda att ta egna beslut och motiverar därmed de anställda. Både Mamman och 

Inlyssnaren hamnade också även bara i den stöttande kategori av situationsanpassat 

ledarskap då de säger att det är viktigt att lyssna, uppmuntra och motivera i en grupp där 

de funnit sina roller i gruppen.  Mamman uttalar: “Mina anställda förväntar sig att jag 

ska kunna kommunicera och ha en stor förståelse för arbetssituationen (...) Mina mål 

var att skapa en bra arbetsmiljö för personalen”. Inlyssnaren sa i sin intervju: “Mina 

anställda förväntar sig att jag ska lyssna och ställa krav på deras prestation (...) Vara 

tillgänglig (…) Min strategi är att vara närvarande (...) Medarbetarna ska vara 

delaktiga i utvecklingen, det är mest deras arbetsplats (...) Jag ska vara inlyssnande, 

kravställande, finnas med, guida och coacha”. Resursen och Mamman har båda arbetat 

några år i sina positioner medan Inlyssnaren endast arbetat i sin position i några 

månader. Att Inlyssnaren redan känner att hon anammat denna stil som kanske borde 

vara mer passande för någon som arbetat med sin grupp under en längre tid tror vi beror 

på att hon inte har samma utbildning som sina anställda och därmed var rollerna lättare 

att finna: “I början var nog medarbetarna lite oroliga då jag inte hade samma 

bakgrund, men tror de känner att de kan prata med mig och att vi kan lösa det 

tillsammans (...) Dem som är proffs, jag ska försöka göra det så smidigt som möjligt för 
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dem att utföra sitt professionella jobb”. Inlyssnarens personal sköter sitt jobb och hon 

sköter främst administrationen samt uppmuntrar personalen. 

 

Hos Den ödmjuke fann vi både tendenser gentemot den delegerande stilen samt den 

stöttande stilen. Den ödmjuke är den som arbetat längst i en ledande position och även 

har den högsta positionen och därmed tror vi att han är den enda som har en 

välfungerande grupp med tillräckligt hög kompetens för att kunna hantera ett 

delegerande ledarskap: “Alla mina anställda är specialister inom de områdena som de 

arbetar med. Det är väldigt individuellt och utåt (...) Min roll är att stötta dem i det dem 

behöver men också få ihop kittet hos alla så att vi hittar en liten lagkänsla, finns det vi 

delar och som organiserar oss”. Mannen uttalar att gruppen vill ta eget ansvar och han 

nämner flertalet gånger vikten av att finna meningen med deras arbete och att finna en 

lagkänsla. Den stöttande stilen blev han även placerad i då han nämner att det är viktigt 

att berömma och uppmuntra personalen och att han alltid försöker känna av hur de 

kommer reagera vid ett beslutsfattande. Den ödmjuke uttalar: “Även chefen kan behöva 

en klapp på axeln, det blir ett bättre klimat om man gör det åt båda håll (...) Jag är en 

reflekterande person, jag känner av situationen och är empatisk. Rädd för om personer 

kommer bli sårade, kommer de förstå resonemanget bakom ett beslut? Jag är mån om 

de jag jobbar med och då har man det med sig i bagaget”. 

 

I vår analys angående respondenternas syn på ett situationsanpassat ledarskap 

framkommer det tydligt att de fokuserar främst på situationen angående deras anställda. 

Ingen av respondenterna nämner organisatoriska processer utan att det handlar om att 

möta olika individer och anpassa ledarskapet därefter. Denna aspekt anser vi bekräftar 

våra tidigare tankar angående deras mer kvinnliga strategier. Bland annat Flockledaren 

nämner att hon ogillar det administrativa arbetet och prioriterar den sociala biten 

gentemot de anställda: “Om mitt engagemang är lågt blir resultatet betydligt sämre, 

men vissa saker gör man bara. Jag försöker utmana mig själv konstant med tråkiga 

saker såsom administration”. Den Inlyssnande nämner även att hon hellre sitter över en 

halvtimme med det administrativa och tar sig tid att fika med de anställda under 

arbetstid. Hon uttalar: “Jag skulle hellre vilja vara ute och prata arbetsmiljöfrågor 

istället för att administrera”. Resursen påvisar liknande känslor angående det 

administrativa: “Jag kan inte riktigt jobba med det jag vill. Jag vill jobba med 
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grupputveckling och se vad kollegorna behöver för att ta nästa kliv”. Dessa är tydliga 

exempel på deras syn på de anställda och hur viktigt de anser att relationen mellan chef 

och personal är. Konklusionen är att våra respondenter fokuserar på mötet mellan chef 

och anställd och mindre på processer och strukturer.  

 

Fem av de sex respondenterna hamnade enligt vår åsikt i den stöttande stilen av 

modellen ovan. Anledningen till detta tror vi är att majoriteten har gått 

traineeprogrammet som Landstinget erbjuder och att de där fått en gemensam grund 

angående vikten av att stötta och motivera sina anställda. Detta finner vi logiskt 

eftersom vi redan konstaterat att Landstinget är en könsmärkt kvinnlig organisation som 

främjar kvinnliga värderingar och vill att deras anställda ska dela dessa. En annan stor 

faktor vi tror väger in är deras gemensamma bakgrund inom vården och att de delar 

samma grundsyn på människor och har arbetat flertalet år inom omhändertagande 

yrken. Joan Acker (se Fogelberg Eriksson, 2009) skrev i sitt kapitel att det inte endast 

behöver vara kön som är könsmärkta utan även organisationer. Detta nämner även 

Taylor, Peplau och Sears (2006) när de beskriver angående hur serviceyrken uppfattas 

som mer feminina. Därmed bildar vi oss också en uppfattning om hur människor som 

arbetar inom vården borde vara och tenderar att förvänta oss att de agerar därefter. Vi 

menar på att vården är en könsmärkt kvinnlig organisation och därmed tenderar de som 

arbetar inom vården att vara mer kvinnliga i sitt agerande och ledande. Det anser vi att 

vi har sett genom vårt empiriska material då samtliga respondenter fokuserar på mer 

mjuka värden som uppfattas som mer kvinnliga. Respondenterna upplevde alla liknande 

förväntningar på sitt ledarskap, de kände att de skulle uppnå målen men samtidigt stötta 

de anställda i processen. Stor vikt lades vid att lyssna på sina anställda och ta till vara på 

deras åsikter och viljor. Den stöttande stilen tror vi specifikt är viktig för våra 

respondenter då de själva har arbetat som vårdgivare inom avdelningarna de nu sitter 

som ledare i. De ser behoven hos medarbetarna då de har själva upplevt problematiken 

och besitter insikten om vad som krävs och förväntas utav dem som ledare för att få 

verksamheten att fungera smidigt.  
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5.4 Besvarade problemformuleringar  

Avslutningsvis har analysen lett fram till svaren på våra ovan nämnda 

problemformuleringar. Problemformuleringarna löd följande:  

 

1. Hur upplever kvinnor respektive män inom samma företag och liknande 

positioner förväntningarna på sina ledarskap? 

Svaret på vår första frågeställning blir därav att samtliga respondenter upplevde 

liknande förväntningar på sitt ledarskap. Samtliga uttryckte att deras medarbetare 

önskade sig närvarande chefer som skulle föra deras talan samt vara kommunikativa. 

Männens och kvinnornas upplevda förväntningar baseras därav inte på deras kön utan 

på hur situationen och hur deras arbetsgrupp ser ut. Samtliga respondenter nämner att 

förväntningarna ser olika ut beroende på situationen men att förväntningarna de 

upplever är inriktat på de anställda och inte på strukturer eller system.  

 

2. Hur leder kvinnor respektive män inom samma företag och liknande positioner 

baserat på upplevda förväntningar? 

Utefter vårt empiriska material samt vår analys finner vi att våra respondenter, både 

män och kvinnor, anpassar sitt ledarskap utefter de förväntningar de upplever finns från 

deras anställda. Om deras medarbetare förväntar sig en mer närvarande chef försöker 

ledaren i största mån leva upp till dessa upplevda behov för att tillfredsställa 

medarbetarna i största möjliga mån. Då respondenterna upplevde förväntningar på att de 

skulle vara närvarande, föra de anställdas talan samt vara kommunikativa var dessa 

även aspekter som de själva beskrev sitt ledarskap med. Respondenternas ledarskap är 

alltså baserat på hur de upplever förväntningarna på sitt ledarskap, de anpassar sig själva 

och sitt ledarskap utefter upplevda förväntningar ifrån de anställda.  
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6 Slutsats  

I uppsatsens avslutande kapitel kommer studiens syfte att besvaras. Presentation samt 

diskussion angående våra slutsatser och resultat kommer även att finnas.  

 

Med denna uppsats önskade vi skapa förståelse för de olika förväntningarna som finns 

på mäns och kvinnors ledarskap samt hur de agerar därefter. Vi önskade bidra med en 

mer nyanserad och uppdaterad syn på ett genusmedvetet ledarskap och därmed 

blottlägga de strukturer som skapats genom stereotypiska uppfattningar om ledare, män 

som kvinnor. Kärnan i vår uppsats bidrar till att ledare kan genom medvetenhet ta en 

mer aktiv ställning angående hur de agerar i sina ledarroller. Du som valt att läsa denna 

uppsats är troligtvis intresserad av genus och ledarskap och vi hoppas att vi bidragit 

med en teoretisk samt praktiskt förståelse angående problematiken gällande 

förväntningar på mäns och kvinnors ledarskap. Fokus har legat på att skapa förståelse 

för de rådande strukturer som gäller för män och kvinnor i deras ledande positioner. Vid 

förståelse samt medvetenhet kan individen själv påverka strukturerna samt sitt eget 

agerande. 

 

I vår slutsats finner vi att vården, enligt statistik, är en kvinnodominerad bransch och 

därmed en könsmärkt kvinnlig organisation. Således är den rådande normen inom 

branschen kvinnlig och vi finner att de ledande männen inom organisationen anpassar 

sig till de mer kvinnliga idealen. Vår slutsats går därmed att applicera på vårt val av fall, 

men vi inser att könsfördelningen kan se annorlunda ut på olika hierarkiska nivåer samt 

inom olika Landsting. Vi fann att de upplevda förväntningarna hos våra respondenter av 

manligt och kvinnligt kön inte skiljde sig åt. De minimala skillnader vi fann skiljde sig 

inte mellan könen utan snarare mellan individer. Våra respondenter agerade generellt 

sett inte i enlighet med sina respektive genusroller utan de skillnader vi upplevde 

baseras snarare på respondenternas tidigare livserfarenheter samt personligheter. Vi 

fann att samtliga respondenter anpassade sig utefter förväntningarna de upplevde på 

deras ledarroller och agerade i enlighet med dessa. Vi upplevde att männen anpassade 

sig mer utefter förväntningarna på organisationens kvinnliga normer samt att kvinnorna 

anpassade sig mer utefter de manliga förväntningarna på en ledare. Därmed vill vi 

relatera fenomenet till Kanters (1977) teorier angående assimilering, fast omvänt. Vi 
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menar att då män är en minoritet inom vården anpassar de sig utefter den kvinnliga 

normen då kvinnor är en majoritet. I likhet med Kanters (1977) teori hävdar vi att 

organisationen och dess värderingar påverkar de anställdas syn på sitt ledarskap och sin 

relation gentemot de anställda. Speciellt i vår fallstudie där organisationen satsat på ett 

enhetligt ledarskap genom sin traineeutbildning där Landstingets mjuka värden 

framhävs och uppmuntras. Vi anser att detta är en av anledningarna till att vi inte fann 

några skillnader mellan männens och kvinnornas upplevda förväntningar samt deras 

agerande i en ledarroll. 

 

Vi har även funnit slutsatser i att det enligt våra respondenter ligger fokus vid att förstå 

och anpassa sitt ledarskap utefter rådande situationer och medarbetare. Vid våra 

intervjuer såg vi att alla våra respondenter talade om ett situationsanpassat ledarskap i 

förhållande till de anställdas personligheter och hur viktigt det är att anpassa sig utefter 

dessa. I och med ett situationsanpassat ledarskap finner vi att våra respondenter 

anpassar sig och agerar utefter de förväntningar de upplever att de anställda har i olika 

situationer. Ännu en gång har vi funnit belägg för att ledarskap handlar om att anpassa 

sig utefter den rådande situationen samt individer och att detta är oberoende av ledarens 

genus och kön. Våra respondenter fokuserade alla på de anställdas upplevelser och 

trivsel på arbetsplatsen istället för organisatoriska processer. Det anser vi beror på att 

samtliga respondenter innehar liknande utbildning och är därmed vårdande och 

omhändertagande som individer. Detta, i samband med Landstingets traineeprogram, 

bidrar till att respondenterna delar en liknande människosyn och synsätt gällande 

ledarskap. Dock beskrivs, enligt Willemsen (2002), ett modernt och framgångsrikt 

ledarskap med flertalet kvinnligt sedda attribut. Med detta i åtanke är vi ovissa i frågan 

angående hur mycket branschen påverkar och hur mycket dagens uppfattning av att en 

framgångsrik ledare bör besitta kvinnliga attribut påverkar.  

 

Angående Blomquist och Rödings (2011) tre olika synsätt på skillnaden mellan mäns 

och kvinnors ledarskap har vi inte funnit belägg för att något speciellt synsätt skulle 

vara av större vikt än något annat. Dock vid vår slutsats att branschen påverkar 

ledarskapet måste vi ändå fokusera på de stereotypiska uppfattningarna som samhället 

reproducerar. Då vi inte kunde bekräfta några uppenbara stereotypiska uppfattningar på 

könen fann vi istället att valet av bransch skapade en bild utav vad vi förväntar oss utav 
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vårdgivare i ledande positioner. Vi återkommer därmed till ämnet stereotypiska 

uppfattningar men inte på könet utan på individer inom olika branscher.    

 

Sammanfattningsvis fann vi inga skillnader mellan mäns och kvinnors upplevda 

förväntningar på deras ledarskap. De upplevda förväntningarna beror inte på kön utan 

på andra aspekter såsom branschen och situationen. Dessa upplevda förväntningar fann 

vi påverkade mer hur respondenterna agerade i sina ledarroller. Vi anser att ledarskapet 

inom olika branscher kan se annorlunda ut baserat på upplevda förväntningar. Inom 

vården kommer till exempel medarbetarna förvänta sig mer feminina attribut av sina 

ledare och inom en mansdominerad bransch kommer medarbetarna förvänta sig mer 

maskulina attribut. Det anser vi kommer påverka ledarnas agerande och därmed 

förväntas inga specifika attribut av män och kvinnor utan vi ser att specifika attribut 

förväntas i olika situationer. Fogelberg Eriksson (2009) beskriver ledarskap och sociala 

konstruktioner som något föränderligt, hon hävdar alltså att ledarskapet och dess 

förväntningar kan variera beroende på bransch samt organisation. Därmed finner vi i vår 

slutsats att förväntningarna är liknande gällande mäns och kvinnors ledarskap inom 

samma bransch. Vid förståelse och medvetenhet för de rådande strukturerna samt 

branschens betydelse för ledarskapet är det lättare att välja hur du som ledare vill agera 

därefter.    
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Förslag till vidare forskning 
 

Resultatet av vår uppsats har visat på upplevda skillnader angående förväntningar hos 

män och kvinnor i ledande positioner inom vården. Vården är enligt våra studier och 

uppfattningar en könsmärkt kvinnlig organisation samt kvinnodominerad. Därmed fann 

vi slutsatser i att kvinnor och män upplever liknande förväntningar på sitt ledarskap. 

Eftersom förväntningarna inom vården främst var av kvinnlig karaktär och vi fann att 

respondenterna anpassar sitt ledarskap utefter förväntningarna anpassar männen sig mer 

utefter de rådande kvinnliga normerna. Slutsatser skulle vidare kunna tas angående hur 

kvinnor är mer lämpade för chefskap inom vården då mer kvinnliga egenskaper 

värdesätts. Vårt val av fall är i många aspekter en jämställd organisation med ett jämnt 

antal kvinnliga och manliga mellanchefer. När vi sedan rör oss uppåt i hierarkin, även 

inom vården, ändras strukturen och det är flest antal män som sitter på de ledande 

positionerna inom Landstinget. Det upplevs för vår del inte i enlighet med vårt resultat 

som stöttar att flertalet kvinnor borde vara chefer inom vården då det är en 

kvinnodominerad organisation. Det framstår för oss som att Kanters (1977) glastak eller 

Eagly och Carlis (2007) labyrint uppkommer mer och mer desto högre upp vi tar oss på 

den hierarkiska stegen, även inom kvinnodominerade organisationer. 

 

Vi har avgränsat vår studie till att endast studera upplevda förväntningar på 

mellanchefer inom vården. Vid fortsatt forskning angående ämnet skulle vi gärna se 

vidare forskning som berör högre positioner inom en vårdorganisation och om de 

upplever olika förväntningar och svårigheter med sitt ledarskap. En annan  

forskningsaspekt som hade varit av intresse anser vi vara om en liknande undersökning 

genomfördes inom privat sektor då könsfördelningen ser annorlunda ut där.   
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Efterord 
 

Till att börja med vill vi tacka dig som läsare för att du tog dig tiden att läsa igenom vår 

uppsats. Vi hoppas att du fann det intressant och att vårt resultat var av vikt för dig och 

ditt syfte.  

 

Uppsatsens resa har varit både rak och krokig, vissa kapitel har varit en fröjd att skriva 

medan andra har varit mer problematiska. Den färdiga uppsatsen du precis läst är en 

modifierad och bearbetad version av våra första idéer, tankar och utkast. Speciella 

svårigheter vi upplevt har bland annat varit hur vi skulle tackla problematiken med 

respondenterna och deras kunskap angående ämnet. Vilket skulle ge oss bäst resultat, 

om vi berättade om vårt verkliga syfte angående mäns och kvinnors ledarskap eller fick 

vi bäst resultat av vårt valda tillvägagångssätt? Diskussionen angående jämställdhet kan 

vara känslig för vissa och därmed valde vi att försöka hålla frågorna neutrala under våra 

intervjuer.  

 

Vi tror att vårt resultat är specifikt för en kvinnodominerad bransch, vilket även är en 

aspekt vi inte hade övervägt i början av uppsatsen utan uppkom senare i takt med det 

empiriska materialet. I efterhand hade vi gärna genomfört samma studie fast som en 

jämförande studie mellan mäns och kvinnors upplevda förväntningar inom två olika 

branscher, en kvinnodominerad och en mansdominerad.   
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A  

Intervjuguide 
 

• Vad är din position och inom vilken avdelning 

• Hur många anställda är du chef för? 

• Vad tror du att dina anställda förväntar sig av ditt ledarskap?  

• Hur ser din relation ut till dina anställda? 

 

• Hur länge har du suttit i en chefsposition? Flera olika chefspositioner? 

• Hur kände du inför att tillträda en chefsposition? 

• Upplevde du några rädslor inför att tillträda chefspositionen? 

• Kände du någon press inför att bli chef? Varför? Från vilka? 

• Har du några strategier för att motverka denna eventuella press och för att göra 

ett bra arbete? 

• Vilka tankar hade du angående en chefsposition innan du tillsattes? 

• Känner du att du har förändrats som person sedan du blev chef?  

• Kan du berätta om hur du upplever ditt ledarskap? 

• Upplever du att du anpassar ditt ledarskap till olika personer och situationer? 

• Vilka egenskaper skulle du tillskriva dig själv i din ledarroll?  

 

• Vilka förväntningar upplevde du att det fanns från olika personer när du blev 

chef? 

• Vilka förväntningar känner du att du har på din egen chef?  

• Vilka mål satte du upp för dig själv när du blev chef? 

• Hur kommer det sig att du valde dessa mål? 

• Känner du att dessa mål har uppfyllts? 

 

 


