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Bakgrund: Ledarskap har blivit lite av ett trendbegrepp i dagens samhälle och är därför 

ett omtalat ämne inom forskningen, men det finns ingen direkt definition av det. Utan det 

handlar om ett beteende individer tillämpar för att påverka andra. Flera studier visar på att 

män besitter fler ledarpositioner än kvinnor, därför vill vi få en djupare förståelse kring 

vad detta beror på. Vi vill även studera vilken roll genus spelar för att nå en ledarposition 

inom offentliga organisationer, mer specifikt en statlig och en kommunal verksamhet. Då 

det generellt sätt är fler män än kvinnor på ledande positioner, men inte inom just 

offentlig sektor. Därmed är det intressant att studera hur enhetscheferna har nått sina 

ledarpositioner inom Länsstyrelsen och Hemtjänsten. För att göra detta har vi valt att 

studera det manliga och kvinnliga ledarskapet utifrån två olika ledarskapsstilar, 

transformativt och transaktionellt. Detta för att kvinnor associeras med det transformativa 

ledarskapet medan män förknippas med det transaktionella ledarskapet.  
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Syfte: Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse kring gapet mellan manligt 

och kvinnligt ledarskap. 

 

Empiri: Det empiriska resultatet visar att det finns fler likheter än skillnader mellan 

männen och kvinnorna inom respektive verksamhet. Detta då könen besitter liknande 

egenskaper som lojal, respektfull och stödjande snarare än strikt, hierarkisk och 

målmedveten. Vidare visar empirin att kvinnornas indirekta antaganden om män inte 

stämmer överens med männen eller teorins uttalanden. Däremot sett till männens 

generella åsikter om kvinnor, stämmer detta in korrekt både på kvinnornas egna 

reflektioner men även på vad teorin åstadkommit.  

 

Metod: För att uppfylla syftet med studien har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

forskningsansats. Insamling av empirin har skett utifrån tio semistrukturerade intervjuer 

på de enhetschefer som valts ut inom respektive verksamhet. Detta för att få en djupare 

förståelse kring gapet mellan manligt och kvinnligt ledarskap, samt hur en ledarposition 

uppnås inom offentliga organisationer.  

 

Analys: Analysen visar att männen och kvinnorna från Länsstyrelsen och Hemtjänsten 

antar ett transformativt ledarskap, snarare än transaktionellt ledarskap. Vidare har ingen 

av de kvinnliga respondenterna upplevt något motstånd eller hinder för att nå sin 

ledarposition, vilket är något som talar emot teorin om glastaket. Information som går att 

koppla till det transaktionella ledarskapet är endast kvinnornas generella antaganden om 

män.  

 

Slutsats: Slutsatsen visar att samtliga respondenter från Länsstyrelsen och Hemtjänsten 

anser att det är ledarskapsstilen snarare än könet som är av betydelse för att nå en 

ledarposition inom offentliga organisationer. Detta på grund av att männen och kvinnorna 

besitter liknande personliga egenskaper, samtidigt som ingen av könen upplevde några 

motstånd eller hinder för att nå en ledarposition, vilket innebär att båda könen når 

glashissen hellre än glastaket. Vidare går det konstatera att samtliga respondenter 

använder ett transformativt ledarskap snarare än ett transaktionellt ledarskap. Det går inte 

heller att generalisera könen, då det är svårt att skilja dem åt, därför går det inte 

kategorisera in män som transaktionella eller kvinnor som transformativa.  
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Abstract 

Title: How gender affects to achieve a leader position: A qualitative case study in public 

organizations.  
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Background: Leadership has become a bit of a trend concept in today’s society and is 

therefore a topic of research, but there is no direct definition of it. It is a behavior 

individuals apply to affect others. Several studies show that men acquire more leadership 

positions than women, so we want to get a deeper understanding of what this may be due 

to. We also want to study what role gender plays in reaching a leadership position within 

public organizations, more specifically a government and community operation. Since the 

general approach is more men than women in leading positions, but not in the public 

sector. Thereby it is interesting to study how unit managers have reached their leadership 

positions within the Country Administrative Board and Home Service. To do this, we 

have chosen to study male and female leadership based on two different leadership styles, 

transformational and transactional. This is because women are associated with the 

transformational leadership while men are associated with the transactional leadership. 
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Purpose: The purpose of this study is to get a deeper understanding of the gap between 

male and female leadership. 

 

Method: In order to fulfill the purpose of the study we have chosen to use a qualitative 

research effort. The gathering of the empirical has been based on ten semi structured 

interviews on the unit managers chosen in each organization. This is to gain a deeper 

understanding of the gap between male and female leadership, and how a leadership 

position is achieved within public organizations. 

 

Empiricism: The empirical results show that there are more similarities than differences 

between men and women in their respective organizations. This is because the genders 

acquire similar qualities such as loyal, respectful and supportive rather than strict, 

hierarchical and purposeful. Furthermore, the empirical also shows that women’s indirect 

assumptions about men do not match the statements of men or theories. On the contrary, 

men’s general views about women are correct, both in the women’s own reflections and 

in what the theory has accomplished. 

 

Analysis: The analysis shows that men and women in Country Administrative Board and 

Home Service assume transformative leadership, rather than transactional leadership. 

Furthermore, none of the female respondents have experienced any resistance or 

obstacles to reach their leadership position, which is something that speaks against the 

theory of the glass roof. Information that can be linked to the transactional leadership is 

only women´s general assumptions about men. 

 

Conclusion: The conclusion shows that all respondents within the Country 

Administrative Board and Home Service consider that it is leadership rather than the 

gender that is important for reaching a leadership position within public organizations. 

This because men and women acquire similar personal qualities, while none of the gender 

experienced any resistance or obstacle to reach a leader position, which means that both 

gender are reaching the glass elevator rather than the glass roof. Furthermore, it is noted 

that all respondents use a transformational leadership rather than a transactional 

leadership. It is also impossible to generalize the gender, since it is difficult to separate 

them, therefore it is not achievable to categorize men as transactional and women as 

transformational.   
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1.	Inledning	

Detta kapitel inleder med en presentation av studieområdets bakgrund. Därefter sker en 

redogörelse av studiens problemdiskussion som ligger till grund för uppsatsens syfte och 

problemformulering. Slutligen ges en beskrivning av studiens avgränsning. 

1.1 Bakgrund	

Benämningen ledarskap används regelbundet i dagens samhälle och har nästintill blivit 

ett trendbegrepp. Men vad är egentligen ett ledarskap och hur definieras det? I dagens 

samhälle påverkas alla individer av ledarskap, vare sig de är i hemmet, på arbetsplatsen 

eller handbollsplanen. Det kan exempelvis handla om hur din idrottstränare förklarar för 

dig hur du ska agera i en viss spelsituation, eller att du blir delegerad olika 

arbetsuppgifter på din arbetsplats. Ledarskap går därmed inte undvika, utan alla berörs av 

det genom att någon bestämmer hur något skall utföras. Deaconu och Rasca (2015) 

hävdar att det är ett omtalat ämne inom forskningen och har blivit alltmer betydelsefullt 

under de senaste decennierna. Dock anser de begreppet komplicerat då det existerar 

många definitioner av området. Enligt Yukl (2010) sammanfattas ledarskapet genom en 

process där individer tillämpar ett beteende för att påverka andras uppförande, inställning 

och tänkande. Vidare påstår Eagly (2007) att många forskare anser att kvinnor och män 

innehar olika former av ledarskapsstilar. Detta för att en del ledarpositioner erfordrar en 

viss variant av ledarskap, vilket gör att män och kvinnor begränsas till viss utsträckning 

eftersom de tenderar att bete sig olika. Baker (2014) anser även att genus är centralt och 

existerar inom samtliga länder och kulturer. Fortsättningsvis har forskare och författare 

diskuterat differentieringen mellan privat och offentligt ledarskap och det råder skilda 

uppfattningar om hur dessa skiljer sig åt. Någonting som kännetecknar det offentliga 

ledarskapet och främst i människovårdande organisationer är att cheferna regleras av 

olika intressenter. Den offentliga förvaltningen styrs av politiska beslut och det offentliga 

chefskapet begär mer känslighet inför samhälleliga, politiska och byråkratiska värden 

(Baker, 2014). 

 

Numera är ett jämställdhetspolitiskt mål att uppnå en jämn fördelning av makt och 

inflytande. Kvinnor och män ska ha samma makt och bilda samhället och sina egna liv 

(Länsstyrelsen, 2018). ”På tal om kvinnor och män” är en lathund som årligen kommer ut 

i nya upplagor och grundas på statistik från Statistiska centralbyrån (2016). Denna visar 
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att 70 procent av männen är chefer inom den privata sektorn och 30 procent är kvinnor, 

medan det inom den offentliga sektorn är 62 procent kvinnor och 38 procent män som 

besitter en chefsposition. Här går det urskilja genom att se till Statistiska centralbyrån 

(2004) att andelen kvinnor som besitter chefspositioner inom den privata sektorn har ökat 

från 19 procent, medan männen har minskat från 81 procent. Inom den offentliga sektorn 

har andelen kvinnor som innehar en chefsroll ökat från 56 procent, medan männen 

minskat från 44 procent. Trots att fler kvinnor antar högre positioner inom den offentliga 

sektorn så är detta märkbart endast inom kommun och landsting (Statistiska centralbyrån, 

2016), då det annars fortfarande är männen som dominerar inom staten. Följaktligen visar 

detta på det så kallade gapet som existerar mellan män och kvinnor inom ledande 

positioner som sakta men säkert minskar, men det ses fortfarande som ett problem som 

bör bli mer jämställt. 

  

Idag går det konstatera att det traditionellt finns fler djupgående föreställningar angående 

kopplingen mellan genus och olika yrken, utbildningar samt anställningar. Detta går 

urskilja både på arbetsmarknaden och inom organisationer, vilket i sin tur resulterar i att 

arbeten blir mer könsstämplade. Yrken anses mer anpassade och med en mer naturlighet 

vara knutna till antingen män eller kvinnor, därmed definieras de som maskulina eller 

feminina. Det är hur samhället väljer att se på utbildningar och yrken som avgör hur de 

ska byggas upp. Även sättet att se på genus är en avgörande faktor till hur män och 

kvinnor sedan klassificeras på arbetsmarknaden och i organisationer (Alvesson & Billing, 

1999). Historiskt och traditionellt sätt har ledarskap betraktats som mer manligt inom 

flera länder, på grund av konsekvenserna som påträffats inom olika kulturer, vilket 

resulterar i en svårighet för kvinnor att inta ledande positioner (Due Billing, 2006). Detta 

visar författaren genom att det krävs en viss balans för att uppfylla de krav som existerar. 

Balansen innebär att kvinnor måste vara tillräckligt feminina för att godtas som kvinnor, 

samt tillräckligt maskulina för att ses som bra ledare (Marshall, 1984; Due Billing, 2006; 

Rhee & Sigler, 2015). Vidare visar nedanstående figur divergensen mellan manliga och 

kvinnliga chefspositioner i offentlig och privat sektor. 

	

 

 



14	
	

 
	

Figur 1:	 Chefer och samtliga anställda inom privat och offentlig sektor (Statistiska 

centralbyrån, 2016).	

1.2		Problemdiskussion	

Ledarskap handlar om en förändringsprocess (Sveningsson & Alvesson, 2010; Yukl, 

2010) som hela tiden bör utvecklas. Begreppet ledarskap blir därför allt mer centralt, 

detta på grund av de förändringar som skett i samhället (Sveningsson & Alvesson, 2010). 

Vidare anser Sveningsson och Alvesson (2010) att det manliga och kvinnliga ledarskapet 

går att koppla till den transaktionella och transformativa ledarskapsstilen som är två olika 

inriktningar inom ledarskap. Den transaktionella ledarskapsstilen förknippas med manligt 

ledarskap, eftersom män enbart har en instrumentell relation till sina medarbetare, vilket 

gör att det handlar om ett ge och ta förhållande. Medan det transformativa ledarskapet 

associeras med kvinnligt ledarskap, på grund av att kvinnor anses mer omhändertagande, 

omtänksamma samt visar hänsyn till sina medarbetare (Sveningsson & Alvesson, 2010). 

Dessa två ledarskapsstilar beskrivs mer djupgående senare i teorikapitlet, detta för att få 

en bättre förståelse för teorierna. 

 

Således påstår Storvik och Schøne (2008) samt Bear, Cuschenbery och Sherman (2017) 

att det handlar om en ojämlik behandling mellan kvinnor och män, där kvinnor som vill 

göra karriär hindras av glastaket. Detta då gränsen för kvinnlig framgång anses gå vid en 

lägre ledningsbefattning, vilket gör det omöjligt att nå högre höjder. Även Bear, 

Cuschenbery och Sherman (2017) påpekar detta genom att vägen till ett kvinnligt 

ledarskap kännetecknas som mer komplicerat på grund av motståndet som bemöts. 

Fortsättningsvis hävdar flera författare att manliga ledare har bildat den teoretiska 

grunden, vilket gör att det är mer maskulint att nå en högre position, därför är mer män än 
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kvinnor kvalificerade för chefsrollen (Due Billing, 2006; Eagly, 2007; Storvik & Schøne, 

2008). Ser vi tillbaka i tiden går det 1984 reflektera kring de antaganden som fanns om att 

kvinnor inte ansågs lämpliga att besitta en högre position, däremot om de uppförde sig 

som män blev det enklare att accepteras som ledare (Marshall, 1984). Detta har även 

påvisats under senare år, då det finns tendenser som tyder på att kvinnor agerar manligt 

för att lyckas i karriären (Rhee & Sigler, 2015). En följd av detta har blivit att det 

utformats förväntningar, normer och föreställningar om hur män och kvinnor ska förhålla 

sig för att accepteras i dagens samhälle (Eagly, 2007).  

 

Fortsättningsvis går det utläsa en markant könsskillnad genom att männen innehar störst 

antal avancerade ledarpositioner. Detta observeras utifrån en analys gjord bland 500 av de 

största amerikanska företagen, som visar på att mer än två tredjedelar av positionerna 

längst upp i hierarkin innehas av män över hela världen (Robuck, Kotrba & Ko, 2015). 

Statistik från statistiska centralbyrån (2016) visar att andelen män som besitter en ledande 

position inom Jönköpings kommun är 66 procent, vilket tyder på en stor skillnad i 

könsfördelningen. Statistiska centralbyrån (2016) visar även den procentuella skillnaden 

mellan män och kvinnor som innehar en högskoleutbildning. Detta eftersom det under 

åren 1990, 2000 och 2015 var fler kvinnor än män som studerat vid universitet och 

högskolor och därmed utgör en majoritet av alla examinerade elever. Ser vi specifikt till 

Jönköpings län, är det enligt Länsstyrelsen (2017) fler kvinnor än män som har en 

eftergymnasial utbildning. Detta leder oss vidare till Appelbaum, Audet och Miller 

(2003) som påvisar att vissa forskare uttalar sig om att det är samhället som har skapat 

denna divergens mellan manligt och kvinnligt ledarskap. Därmed är det ganska självklart 

att vi lever i ett mansdominerat samhälle, då detta existerat under en längre tid, samtidigt 

som det inte är något som kommer ändras drastiskt. Bortsett från detta har en förbättring 

skett, framförallt inom den offentliga sektorn, där det är fler kvinnor än män som besitter 

en ledarposition (Statistiska centralbyrån, 2016), dock är detta fortfarande ett litet 

framsteg som inte förändrat det existerande gapet avsevärt. Vidare menar Hooiberg och 

Choi (2001) att ledare inom offentliga organisationer anses förfoga över högre 

ansvarsnivåer, fler regler, samt mer begränsningar. De anses även inneha en starkare 

koppling till politiska ledare och bör ta hänsyn till att regler måste följas. Författarna 

uttalar sig även om att det offentliga ledarskapet framförallt är i behov av integritet och 

demokratiskt ansvar. Inom den offentliga sektorn existerar enligt Halldén (SOU 2014:81) 

den kommunala verksamheten som i stort sett innefattar omsorgsarbete, vilket ligger nära 
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de traditionella som associeras med den kvinnliga färdigheten. Vidare har maskulinitet en 

högre ställning än femininitet, på så vis anses inte män finna en negativ påverkan av att 

vara minoritet inom en kommunal verksamhet som är kvinnodominerad. 

                               

Följaktligen är det många individer som ställer sig frågan: ”Varför bör företag arbeta för 

att få in fler kvinnor på chefspositioner?”. Denna fråga går att besvara relativt enkelt då 

kvinnor på ledande positioner är bra för både organisationens lönsamhet och effektivitet, 

vilket gör att det anses väsentligt att ha likvärdig könsfördelning inom alla ledarpositioner 

(Fagerfjäll, 2003; Boschini, 2004; Nolan, Moran & Kotschwear, 2016). Vidare visar en 

studie som omfattar omkring 22 000 globala företag i 91 länder att de verksamheter som 

har minst 30 procent kvinnor på chefspositioner ökar sin lönsamhet med sex procent 

gentemot mansdominerade företag (Noland, Moran & Kotschwear, 2016). Detta tyder 

även på att företag bör investera i mer kvinnliga chefer. 

  

Ovanstående problemdiskussion leder oss fram till funderingar kring vad som anses vara 

den grundläggande faktorn till varför det finns fler män än kvinnor på ledande positioner. 

Detta trots att studier visar på att det inte finns någon markant skillnad mellan antalet män 

och kvinnor inom den svenska befolkningen (Statistiska centralbyrån, 2016). Vidare 

ämnar vi undersöka ämnet utifrån en individuell uppfattning från ledarens synvinkel, 

detta för att ta reda på hur individen har nått ledarpositionen utifrån ett genusperspektiv, 

samt hur transformativt och transaktionellt ledarskap förhåller sig till det manliga och 

kvinnliga ledarskapet inom en statlig myndighet och en kommunal verksamhet. Enligt 

forskaren Carbajal (2018) finns det faktorer som brist på mentorskap, erfarenhet inom 

ledarskapskarriär, samt ojämlikhet mellan könen på grund av att ledarskapsstilarna är 

mansdominerande som påverkar kvinnors möjligheter att nå ledande positioner. Således 

går det fråga sig om det är ovanstående faktorer som är avgörande för det manliga och 

kvinnliga ledarskapet, eller vad det faktiskt beror på. Dessa tankar och funderingar har 

fått oss att vilja studera djupare kring varför kvinnor inom ledande positioner utgör en 

minoritet bland samtliga chefspositioner, vilket utgör grunden till det existerande gapet. 
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1.3		Problemformulering	

Följande forskningsfrågor vi ämnar undersöka blir således: 

• Hur verkar transformativt och transaktionellt ledarskap inom stat och kommun 

och vilken relation har det till manligt och kvinnligt ledarskap? 

• Vilken roll spelar genus för att nå en ledarposition inom en statlig myndighet och 

en kommunal verksamhet? 

 

1.4	Syfte 

Studiens syfte är att öka förståelsen om gapet mellan manligt och kvinnligt ledarskap. 

	

1.5	Avgränsning	

Vi har valt att avgränsa oss geografiskt till Jönköping kommun där studien kommer lägga 

fokus på offentliga organisationer, mer centralt en kommunal verksamhet och en statlig 

myndighet. Följaktligen har vi valt att avgränsa oss till ledarens perspektiv, då det hade 

blivit för brett att utföra en kvalitativ studie på ledare och medarbetare. Vi har därmed 

valt att inrikta oss specifikt på enhetschefer då det grundar sig i att få en direkt koppling 

till vårt valda studieområde. Således kommer vi inte göra någon större åtskillnad mellan 

ledare/chefer eller ledarskap/chefskap, då respondenterna besitter en chefsposition och 

syftet med vår studie är att få en ökad förståelse om gapet mellan manligt och kvinnligt 

ledarskap.  
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2.	Teoretisk	referensram	

I detta kapitel redogörs de teorier som ligger till grund för studien och som har en 

koppling till manligt och kvinnligt ledarskap. Studien börjar med en distinktion av 

ledarskap och chefskap följt av en generell beskrivning av ledarskap, manligt och 

kvinnligt ledarskap, könsmaktsordningen och glastaket, innan en djupgående beskrivning 

av huvudteorierna, transformativt och transaktionellt ledarskap. Slutligen presenteras en 

analysmodell för att skapa en bättre sammankoppling till det manliga och kvinnliga 

ledarskapet, samt för att underlätta arbetet till analysdelen. 

	

2.1	Val	av	teorier		

Varför vi valt nedanstående teorier grundar sig i att de har en relevant koppling till vårt 

valda studieområde, samt har i utgångspunkt att besvara studiens syfte och frågeställning. 

Eftersom vi ämnar undersöka både manliga och kvinnliga enhetschefer anser vi att de 

transformativa och transaktionella teorierna är mest lämpliga och anses tillhandahålla ett 

omfattande perspektiv om hur en ledare kan agera i dagens samhälle. De visar på att den 

ena teorin appliceras mer på kvinnor, medan den andra teorin appliceras mer på män. Vi 

har även valt att tillämpa och ge en beskrivning av könsmaktsordningen och glastaket, 

detta för att de anses relevanta att tillämpa i denna studie, då forskning tar upp kvinnors 

underordning och motstånd till att nå en ledarposition, vilket även det har en koppling till 

studiens problemformulering. Vi valde att avstå från att framställa andra ledarskapsstilar 

då vi anser att dessa inte var tillräckligt omfattande för att passa in på studiens valda 

område, samt att vi även var tvungna att avgränsa valet av teorier. Detta för att underlätta 

analysdelen och för att inte ge en för omfattande bild av respektive ledare. 

2.2	Ledarskap	

2.2.1	Distinktion	ledarskap	och	chefskap	

”Managers are people who do things right, and leaders are people who do the right 

thing.” (Bennis & Nanus, 1985 - citerat av Yukl, 2010, s. 21). 

 

Många forskare har studerat ledarskap och chefskap, samt differentieringen däremellan. 

Det existerar en diskussion om att ledarskap och chefskap kan skiljas åt. Men det sker 

även en sammanblandning mellan begreppen i samhället (Yukl, 2012). Samtidigt påpekar 

Holmberg och Henning (2003) att ledarskap och chefskap används som liktydiga begrepp 
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av forskare och praktiker. Emellanåt talas det om formellt och informellt ledarskap för att 

visa att chefskapet är positions bestämt i jämförelse med ledarskapet. Yukl (2010) 

benämner en chef som utövar kontroll, fokuserar på order och är resultatinriktad. Vidare 

beskriver Kotter (1990) att chefskap syftar till att frambringa en uppbyggnad, ordning och 

förutsägbarhet, där chefen har kontroll och är en beslutstagare. Författaren beskriver 

ledarskap som syftar till att framställa en förändring med olika förändringsprocesser och 

framhäver att begreppen innefattar viktiga gemensamma inslag, som att förbättra 

relationer och nätverk, samt att fastställa vad som skall verkställas i organisationen 

(Kotter, 1990). Fernandez (2008) uttalar sig om att en ledare gör rätt saker medan en chef 

gör saker rätt. Vidare påstås det att chefer uppfattas som en självstyrd och administrativ 

verksamhet, vilket handlar om att kunna lösa komplicerade uppgifter, planera, organisera, 

sätta mål, samt kontrollera resultaten. Förhållandevis försöker ledaren kommunicera med 

sina medarbetare, genomföra verksamhetens förändringar och till följd av detta skapa en 

vision och en strategi, samt motivera sina medarbetare till att åstadkomma en förändring 

(Fernandez, 2008). Henning (2000) anser att chefskap är en form av positionsbestämt 

ledarskap, vilket innefattar en formell position. Det vanligaste är att man väljer att 

använda begreppen chefskap och ledarskap som två likartade betydelser. Detta eftersom 

en chef kan besitta arbetsuppgifter inom ett specifikt sakområde, däremot är det 

förväntningarna på att individen ska praktisera ett ledarskap som gör positionen till ett 

chefskap. Författaren påstår även att en ledare inte officiellt utses av högre makter, utan 

får sin roll genom att resterande medarbetare inom organisationen uppfattar individen 

som en ledare. Med andra ord är följarskapet det avgörande för ett ledarskap (Henning, 

2000). 

2.2.2	Definition	av	ledarskap	

”Det faktiska utövandet av ledningsuppgifter inom till exempel: en stat, en organisation, 

ett företag eller ett idrottslag.” (Nationalencyklopedin, 2018). 

 

Ledarskap är en av de mest observerade och minst förstådda fenomen på jorden (Beth 

Page, 2016). Deaconu och Rasca (2015) nämner att ledarskapet har blivit mer 

betydelsefullt under de senaste decennierna, framför allt på grund av ökad osäkerhet. 

Enligt Wahl (1996) beskrivs begreppet generellt ur ett könsneutralt perspektiv, både i 

teori och i praktik. Således ur en synvinkel där innebörden av kön osynliggörs eller 

förnekas, dels genom att samhället tar hänsyn till mansdominansen på de ledande 
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positionerna som någonting helt naturligt som inte behöver förklaras. Vidare kan 

ledarskap enligt Olsson (2001) delas upp på två sätt. Det första sättet handlar om att 

konstruera en struktur genom planering, påbörjande och styrning. Medan det andra sättet 

handlar om att kunna framställa öppenhet och trygghet för sina medarbetare. Följaktligen 

ska ledaren kunna påverka och ha ett inflytande på sina medarbetare på ett eller annat 

sätt. Sveningsson och Alvesson (2010) framhäver förändringsprocessen som en del av 

ledarskapet, att ständigt utveckla sig själv för att bli bättre, både som individ och ledare. 

Samtidigt påpekar Bohlin (2006) betydelsen av att våga utnyttja sig själv som ett redskap, 

där ledarskapet kommer inifrån och processen handlar om känslor. Således menar 

författarna att det blir lättare att leda sina medarbetare mot företagets mål. De upplyser 

även betydelsen av att kunna se helheten och inspirera sina medarbetare, vilket är viktiga 

ståndpunkter inom begreppet, likaväl som att lyssna, förmedla ut visioner och vara tydlig. 

Slutligen framställer även Yukl (2010) processen där ledaren har en påverkan på sina 

medarbetare genom att få dem att delta i arbetet och göra det mer effektivt, samt sträva 

efter organisationens gemensamma mål. Författaren menar att det finns en gemenskap om 

ledarskap, vilket är ett särskilt beteende som utförs av människor i syfte att kunna 

påverka andras tankeförmåga, uppförande och inställning. 

2.2.3	Manligt	och	kvinnligt	ledarskap	

Det finns en rad uppsättningar om vad som är ett manligt och kvinnligt ledarskap. Vissa 

konstaterar att ledarskapet tillämpas olika beroende på om du är en man eller en kvinna, 

detta på grund av att personliga egenskaper kan associeras med kön. Vidare menar andra 

att dessa uppsättningar är fördomsfulla och felaktiga (Kollega, 2017). I nedanstående text 

ges en beskrivning av manligt och kvinnligt ledarskap. Där studien kommer förtydliga att 

de egenskaper som anses tillhöra en manlig respektive kvinnlig ledare inte nödvändigtvis 

behöver vara korrekta. Utan kan ses som generella antaganden, då dessa egenskaper 

vanligtvis brukar betraktas som mer maskulina eller feminina. Således skulle en man eller 

en kvinna kunna besitta varandras ledaregenskaper, vilket betyder att det kanske inte 

finns en reell skillnad mellan könen, då det egentligen bara är direkta fördomar. Detta är 

något som läsarna bör ta hänsyn till i studien. 

  

Följaktligen anser Wahl (1996) att mäns överordning och kvinnors underordning formar 

män och kvinnor olika, vilket frambringar skillnader hos könen. Vidare nämner Baker 

(2014) att genus är centralt när det kommer till att åstadkomma ledarskap inom en 
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verksamhet. Detta anses förekomma inom alla länder och kulturer. Författaren påstår att 

en underordning av kvinnor inom ledande positioner inte har att göra med orättvisa. Det 

handlar snarare om osynliga barriärer och kulturella uppfattningar om män och kvinnor, 

vilket i det här fallet främjar män inom ledande befattningar. Därmed anses som tidigare 

av Wahl (1996) att män är överordnade och kvinnor är underordnade. 

  

Fortsättningsvis enligt Wahl (SOU 1994:3) existerar kvinnor i en minoritetsställning som 

för med sig varierande strukturell påverkan, vilket tillsammans med andra faktorer bidrar 

till könssegregeringens fortlevnad. Denna divergens i samhället kan exempelvis bero på 

olika sektorer, branscher, positioner eller yrken. När kvinnor intar en ledarposition är det 

oftast i mindre organisationer och på positioner som ger ett mindre inflytande. Männens 

uppfattning om kvinnans vilja till att bli ledare är oklar. Således har kvinnor fått förfrågan 

i undersökningar om hur de ser på sin karriär och svaren löd enligt följande: det är inte 

självförtroendet, ambitionen eller strävan mot ledarskapspositioner som saknas, utan 

motståndet de ser i organisationer, eller känslan av maktlöshet i att förändra ordningen i 

organisationer (Bear, Cushenbery, London & Sherman, 2017). 

  

Vidare till ledare inom offentliga organisationer, som enligt Hooiberg och Choi (2001) 

bör ansvara för högre nivåer, ta hänsyn till fler regler, samt inneha fler begränsningar. 

Ledare inom offentliga organisationer bör enligt författarna vara mer oroade över att 

regler måste följas, då de har en starkare koppling till politiska ledare. Det går dock att 

kritisera ovanstående uttalande, huruvida det är tillämpningsbart i Sverige och om det har 

inträffat förändringar i samhället från när studien genomfördes. Följaktligen framhäver 

författarna att offentligt ledarskap är i behov av integritet och demokratiskt ansvar. Inom 

den offentliga sektorn råder den kommunala verksamheten som centralt innefattar 

omsorgsarbete, vilket ligger nära det traditionella som förknippas med den kvinnliga 

färdigheten (Hooiberg & Choi, 2001; Andersen & Hansson, 2011). Enligt Halldén (SOU 

2014:81) har maskulinitet högre status än femininitet, på så vis anses inte män finna en 

negativ påverkan av att vara minoritet i en kommunal verksamhet som är 

kvinnodominerad. 

  

Eagly (2007) uppger att många vetenskapsmän anser att kvinnor och män besitter olika 

former av ledarskapsstilar. Detta på grund av att de flesta ledarpositioner kräver en viss 

typ av ledarskap, vilket gör att män och kvinnor begränsas i viss utsträckning eftersom de 
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tenderar att bete sig olika. Bear, Cushenbery, London och Sherman (2017) lyfter även 

fram att vägen till ett kvinnligt ledarskap kännetecknas som mer komplicerad på grund av 

motståndet som bemöts för att nå den högre positionen. Utifrån individens allmänna 

förväntningar på manligt och kvinnligt ledarskap, går det urskilja att män anses som mer 

agentiska, vilket manifesteras i form av tillit, aggressivitet och självriktning. Medan 

kvinnor ses mer som kollektiva och besitter karaktärsdrag som, vänlighet, oro för andra, 

värme och mildhet. Således argumenterar Hoyt (2010) att manligt och kvinnligt ledarskap 

inte skiljer sig avsevärt mycket, utan det som utgör en avgränsning är de egenskaper som 

förknippas med ett effektivt ledarskap. Det är numera vanligt att individer associerar 

maskulina egenskaper som aggressivitet och dominans med ledarskap, men för att 

uppfylla villkoren för ett effektivt ledarskap behövs en kombination av maskulina och 

feminina egenskaper genomföras. Författaren menar att olika egenskaper har olika 

inverkan på ledarskap, därmed behövs både intelligens, riskuppfattning, empati, 

självförtroende och förmågan att övertyga, motivera och inspirera, samt många fler 

(Hoyt, 2010). Följaktligen har forskare enligt Andersen och Hansson (2011) kommit 

överens om att könet fastställer ledarskapsbeteendet. En del studier åskådliggör att det 

finns kraftiga avvikelser i beteende mellan manliga och kvinnliga ledare. Som ett resultat 

av detta har forskare rekommenderat att kvinnliga ledare framförallt ska bidra till 

kommunikation och samarbete, anslutning och bifogande, kraft, intimitet och omvårdnad. 

Författarna skriver även att det starkaste beviset på en könsskillnad i ledarskapsstilen är 

kvinnors benägenhet att anta en mer deltagande stil, samtidigt som männen antar en mer 

direktiv stil.  

  

Dessutom har en undersökning visat på att kvinnor kan anses som opålitliga och ogillas i 

sin ledarskapsroll, detta framförallt när de tillämpar behörigheter som ligger ovanför 

männen, visar hög kompetensnivå, eller använder en dominerande kommunikationsstil. 

Således är det möjligt att dämpa dessa negativa reaktioner genom att den kvinnliga 

ledaren är försiktig, visar värme och brist på egenintresse. Utifrån detta kan en del 

synpunkter av transformativt ledarskap vara väsentliga för ett effektivt kvinnligt 

ledarskap (Eagly, Johannesen- Schmidt & Van Engen, 2003). 

2.3	Könsmaktsordningen	

Begreppet könsmaktsordningen skapades enligt Fagerström och Nilsson (2008) av 

Yvonne Hirdman 1986, vilket är en samhällsstruktur som uppkom under den religiösa 
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traditionen då männen fostrades till att besitta över all makt i samhället och hemmet, både 

ekonomiskt och beslutsfattande. Enligt Kanter (1977) är kön och genus förknippade med 

status och olika positioner inom organisationen, där männen värderas högre än kvinnorna, 

trots att de utför samma arbete. Hirdman (1988) menar att det handlar om en utformning 

av arbetsfördelning mellan kvinnor och män i samhället. Detta inkluderar två skilda 

saker, isärhållandets logik och att männen betraktas som en norm medan kvinnorna 

betraktas som en avvikelse. Fagerström och Nilsson (2008) menar att kvinnor och män 

upprätthåller samhället tillsammans, trots att männen har mer förmåner i det ojämställda 

samhället. Abrahamsson (2009) håller med om att mannen betraktas som en norm, där 

kvinnorna får rätta sig efter männen genom underordning. Författaren påvisar att det finns 

ett isärhållande mellan könen som utgörs genom symboler, där kvinnor är svaga, 

omhändertagna och mjuka och där männen är starka, aggressiva och hårda, oberoende 

deras personligheter eller beteende (Abrahamsson, 2009). Fortsättningsvis existerar det 

enligt Hirdman (1988) ett osynligt genuskontrakt mellan kvinnor och män, vilket innebär 

olika nivåer av faktiska föreställningar som förespråkar om hur män och kvinnor bör 

förhålla sig gentemot varandra. När det gäller isärhållandet och de manliga normerna 

skulle man kunna uttrycka sig genom ett mer stabilt isärhållande mellan könen, vilket 

innebär mer legitimitet som resulterar i att den manliga normen blir mindre ifrågasatt och 

tvärtom (Hirdman, 1988). 

2.4	Glastaket	

Metaforen glastaket kommer enligt Hoyt (2010) ursprungligen från två Wall Street 

Journal reportrar och innebär en begränsning för kvinnor att göra framsteg i karriären. 

Enligt Hoyt (2010) samt Storvik och Schøne (2008) representerar glastaket de osynliga 

och oanvända barriärerna som motarbetar kvinnor från att nå ledande positioner. Således 

anses motstånden förekomma inom de flesta yrken men även inom kvinnodominerade 

yrken. Här går det urskilja märkbara skillnader då männen åker snålskjuts med glashissen 

hela vägen upp till toppen. Vidare menar forskarna Brückmuller, Ryan, Rink och Haslam 

(2014) att teorin om glastaket bygger på två separata delar. Det benämnda taket som 

innefattar en dominans bland männen inom ledande positioner, följt av glasskivan som 

representerar det osynliga för kvinnorna. Utifrån detta går det komma till insikt att 

glastaket skiljer män och kvinnor åt, genom att vägen smalnar av för männen samtidigt 

som den blir mer komplicerad för kvinnorna. 
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Fortsättningsvis menar Boschini (2004) att kvinnor har svårare att koppla sin karriär med 

familjelivet. Då kvinnor ska förväntas ägna mer tid åt hushållsarbetet och barnen, medan 

männen ska ägna mer tid åt underhållsarbetet. Författaren påvisar att kvinnliga chefer i 

Sverige har svårt att släppa ifrån sig barnen till någon annan, de känner sig enbart lugna 

om mannen tar hand om barnen. Vidare menar Boschini (2004) att detta skapar stress hos 

kvinnan och begränsar tiden de upplever sig ha för att göra en karriär. Vidare menar 

Wahl (2003) att kvinnor tar på sig extra arbete i hushållet och på arbetsplatsen. Där 

författaren framhäver att ett antal kvinnor har känt av att de inte hinner med det sociala 

utanför arbetet på grund av att arbetsplatsen tar för mycket tid från dem. Däremot var det 

några kvinnor som inte kände av några problem med att koppla samman sin arbetsplats 

och hushållsarbetet, dessa var vanligen kvinnor utan barn. 

 

Enligt Schein (2001) så existerar det olika former av hinder över hela världen för kvinnor 

i ledande positioner. Detta oberoende av att världens alla kvinnor representerar omkring 

40 procent av all arbetskraft, vilket anses som oacceptabelt. Således uttrycker författaren 

att ett av de vanligaste hindren för kvinnor är den ihärdiga stereotypen som förknippar 

ledarskap med män. Chefer av respektive kön uppfattar att sådant som är associerat med 

goda resultat inom ledarskap främst kommer ifrån män snarare än kvinnor. Följaktligen 

fick en studie av Storvik och Schøne (2008) fram att orsaken till att fler män än kvinnor 

besitter en ledande position beror på att färre kvinnor väljer att söka till dessa positioner, 

då de enbart tillåts positioner på lägre nivåer. Detta på grund av att de förväntar sig att bli 

diskriminerade, det har inget med deras motivation eller självförtroende att göra. 

Författarna skriver även att en blandning mellan de egenskaper som en kvinna besitter 

och deras livsförhållanden utanför arbetsplatsen, kan vara orsaker till att de är 

underrepresenterade på ledande positioner. Dessa hinder kan innefatta allt ifrån medveten 

diskriminering till traditioner, exempelvis att män och kvinnor passar in på olika yrken 

och positioner, även stereotyper, vilket är förväntningar grundat på kön som styr hur 

individer uppfattas. Således finns det en teori om att män och kvinnor beter sig olika, då 

de har skilda värderingar, attityder och planer för framtiden. Storvik och Schøne (2008) 

menar att vissa analytiker förknippar dessa könsskillnader med socialisering, medan 

andra anser att det har att göra med kvinnors erfarenhet av moderskap och underordning. 

Vidare är en förklaring att män och kvinnor har olika möjligheter och livsförhållanden 

utanför arbetet, vilket tydliggörs genom att en individ som besitter en ledande befattning 

måste ha en livskamrat som har möjlighet att ta det största ansvaret för familjen. Detta är 
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ett åtagande som traditionsenligt läggs över på kvinnan, vilket leder till att färre kvinnor 

har möjligheten att avancera på samma vis som män (Storvik & Schøne, 2008). 

2.5	Transformativt	ledarskap	

Det transformativa ledarskapet ses som en normativ teori, en form av beslutsteori som 

förklarar hur olika individer eller verksamheter borde ta sina beslut för att agera rationellt 

(Nationalencyklopedin, 2018). Ledarskapsstilen växte fram 1978 och grundades av James 

MacGregor Burns, med stöd från hans arbete i politiskt ledarskap. Burns beskrev den 

transformativa ledaren som en individ vars förmåga var att lyfta bort medarbetarna från 

deras problem, för att på så vis skapa möjligheten att samlas kring ett delat syfte, för att 

uppnå saker de aldrig tidigare kunde föreställa sig var möjligt (Barbuto, 2005). Jacobsen 

och Thorsvik (2002) förklarar att transformativt ledarskap syftar till att agera på 

medarbetarnas känslor. Detta innebär att ledaren måste aktivera och förklara människors 

behov, vilket blir en form av process snarare än ett tillvägagångssätt för att påverka deras 

föreställning. Somliga benämner detta som att spela på människors irrationella sidor: 

känslor istället för intellekt, hjärta framför hjärna. Utifrån ett flertal studier påvisar 

författarna att de mest väsentliga egenskaperna hos en ledare är att kunna framställa en 

vision samt inspirera, detta för att kunna konstruera en effektiv organisation. Detta är 

egenskaper som framhävs främst hos den transformativa ledaren (Jacobsen & Thorsvik, 

2002). Fortsättningsvis definierar Luzinski (2011) det transformativa ledarskapet likt en 

organiserad ledarskapsprocess, som omfattar målmedveten och målanpassad sökning 

efter förändring, organiserad undersökning, samt kapaciteten att på ett strategiskt sätt 

kunna förflytta resurser till områden med större produktivitet. Författaren förklarar 

dessutom att ledarskapet kan ses som dynamiskt då goda resultat inte uppkommer genom 

att medarbetaren godkänner att följa med, utan för att ledaren och medarbetaren lär sig av 

varandra, kommer till en gemensam förståelse och upprättar värderingar tillsammans 

(Luzinski, 2011). 

  

Följaktligen är det transformativa ledarskapet associerat med medarbetarnas kreativitet på 

individnivå, vilket innebär att ledaren uppmuntrar sina anställda till att överskrida sin 

kapacitet, för att på så vis kunna ge bättre service och fullfölja sina åtaganden bättre. 

Detta gäller framförallt inom tjänsteprojekt där det inte begärs av medarbetarna att de ska 

bidra med helt nya idéer (Cheung & Wong, 2011). Under senare år har det transformativa 

ledarskapet analyserats aktivt av forskare och de har konstaterat att begreppet är effektivt, 
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både när det gäller att öka medarbetarnas prestation (Bass, 1985) och transformera sina 

personliga värderingar och självkoncept till en högre nivå av behov och önskemål 

(Cheung & Wong, 2011). Med detta medföljer att det transformativa ledarskapet kopplas 

samman med resultat som är förknippade med individen, exempelvis tillfredsställelse, 

prestation, organisatoriskt engagemang och arbetsuppgifter. Här anses kreativiteten 

innefatta en betydelsefull effekt på att underlätta organisatorisk innovation och 

konkurrensfördel (Cheung & Wong, 2011). 

 

Dessutom anser Eagly, Johannesen-Schmidt och Van Engen (2003) att den 

transformativa ledarskapsstilen tilltalar framförallt kvinnor, inte enbart för att de flesta av 

komponenterna är gemensamma, utan även för att dessa beteenden kan stödja kvinnliga 

ledare att hantera specifika problem med mindre auktoritet och legitimitet. Dock skriver 

författarna att denna form av ledarskap inte kan utföras lika effektivt hos en kvinnlig 

ledare som hos en manlig. Enligt Ayman och Korabik (2010) beror detta framförallt på 

att när det feminina könet antar en transformativ ledarskapsstil är det i form av 

intellektuell stimulans och individualiserad övervägning, vilket gör att de manliga 

medarbetarna ser dem som mindre effektiva. Slutligen anser Brooks (2016) att när det 

kommer till att motivera och inspirera sina medarbetare på ett ultimat sätt, bör ledaren 

besitta det transformativa ledarskapet. Därmed är denna ledarskapsstil att föredra, då den 

ses som en bidragande faktor till ökad drivkraft hos medarbetarna. 
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Figur 2: Det transformativa ledarskapet och de fyra olika komponenterna (författarnas 

egen modell). 

2.5.1	Allmänt	om	dimensionerna	

Det transformativa ledarskapet enligt Mencl, Wefald och Van Ittersum (2016) innebär att 

ledaren är kopplad till och engagerad med sina medarbetare, samt omsluts av följande 

fyra dimensioner: inspirationsmotivation, intellektuell stimulans, individualiserad 

övervägning och idealiserat inflytande. Dessa används för att underlätta förbättringen av 

interpersonella relationer genom positiva effekter som tillfredställelse, medarbetarnas 

motivation till att prestera, samt ledarnas effektivitet. Vidare förklarar Ayman och 

Korabik (2010) att dimensionerna kan stödja organisationer i sin utveckling genom att 

tillämpa medarbetarnas värderingar och ambition till att generera förändring och förbättra 

organisationen, samt att de är positivt kopplat till medarbetarnas kreativitet (Ayman & 

Korabik, 2010; Cheung & Wong, 2011). 

2.5.2	Inspirations	motivation	

Enligt Cheung och Wong (2011) använder ledarna symboler och emotionella metoder i 

inspirationsmotivation för att utöka arbetet hos individerna, vilket uppmuntrar dem till att 

åstadkomma mer än vad som hade gjorts om det skulle grundats på eget engagemang. 

Författarna menar att individerna blir mer villiga att fritt formulera och genomföra sina 

idéer om ledaren uppmuntrar till detta. Jacobsen och Thorsvik (2002) diskuterar även att 

om en ledare framstår som en tydlig rollfigur leder detta till inspiration hos medarbetarna, 

vilket resulterar i att de presterar bättre. På liknande sätt tar Mencl et al. (2016) upp att en 

transformativ ledare inom denna dimension framställs som en person som passivt 

kommunicerar en vision och använder symboler för att fokusera hårt arbete och 

utformning. 

2.5.3	Intellektuell	stimulans	

För att uppnå intellektuell stimulans måste en ledare enligt Cheung och Wong (2011) se 

till att deras medarbetare tänker i nya banor. De måste även uppmuntra dem till att våga 

ifrågasätta både sig själva och sin ledares idéer. Genom detta blir medarbetarna 

observanta över de problem som kan uppkomma och kan då diskutera med varandra om 

möjliga åtgärder som måste tas fram. Dessutom uppmuntrar ledaren sina medarbetare att 

använda sig av sin intellektuella nyfikenhet och fantasi för att lösa uppgifter, uppkomna 
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situationer eller problem på nytt, det här för att testa deras kreativa förmågor (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002; Cheung & Wong, 2011). 

2.5.4	Individualiserad	övervägning	

En transformativ ledare som använder sig av individualiserad övervägning observerar 

sina medarbetares behov genom utveckling och delar därför ut arbetsuppgifter så att det 

stimulerar individens inlärning. Detta innebär att ledaren beaktar 

utvecklingsmöjligheterna och blir på så vis någon form av mentor åt sina medarbetare 

(Cheung & Wong, 2011; Mencl et al., 2016). Författarna uppger även att medarbetarna 

lägger mer tid på sitt arbete om ledaren lyckas med det individuella, genom att visa 

omtanke och ge möjligheten att pröva prestationsförmågan. Vidar ska ledaren även få 

sina medarbetare att känna sig betydelsefulla och respekterade genom sitt engagemang i 

individen (Jacobsen & Thorsvik, 2002), men ledarna ska också ge stöd, uppmuntran och 

handledning (Mencl et al., 2016). 

2.5.5	Idealiserat	inflytande	

Genom att använda sig av dimensionen idealiserat inflytande menar Cheung och Wong 

(2011) att ledaren ses som lojal, stolt, hoppfull och respektfull. De besitter en förmåga att 

kunna förutse vad som är väsentligt att utföra inom organisationen. Genom detta kan 

deras medarbetare prestera utöver deras förväntningar samtidigt som de får en känsla av 

styrka till att kunna uppnå högt uppsatta mål. Utifrån detta kan den transformativa 

ledaren inspirera kreativiteten hos sina medarbetare genom att få dem att känna sig 

utmanade, vilket leder till ett nyare och bättre handlingssätt i arbetet (Cheung & Wong, 

2011). Utöver detta ses även idealiserat inflytande som en förbättring av framtidsbilden, 

där begrepp som rättvisa, ansvar och frihet står i fokus. Då det handlar om strävan efter 

förbättring snarare än att uppnå organisationens mål i form av lönsamhet och expansion 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Vidare påstår Mencl et al. (2016) att dimensionen avser att 

väcka starka känslor från medarbetarna och generera identifiering med ledaren. 

2.6	Transaktionellt	ledarskap	

När ledare agerar utifrån ett transaktionellt ledarskap ligger fokus på organisationen och 

ledaren. Eagly, Johannesen-Schmidt och Van Engen (2003) hävdar att manliga ledare 

förknippas med det transaktionella ledarskapet. Det handlar om en transaktion, ett utbyte 

där författarna menar att ledaren agerar i en konventionell mening och vill tydliggöra för 

sina medarbetare deras ansvarsområden. Detta innebär belöning vid uppnådda 
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organisatoriska mål och bestraffning om de inte uppfyller målen. På så vis kontrollerar de 

sina medarbetare då relationen mellan dem bygger på en styrning i utbyte av prestation 

mot belöning. Vidare diskuteras det även i tidigare forskning kring vilken ledarskapsstil 

som anses vara bättre för en organisation. Bass (1990) menar att transaktionella 

ledarskapet kan påverkas negativt långsiktigt, då det kan resultera i en ineffektivt och 

kontraproduktivt organisation. Detta har sin grund i att ledare måste utöva en ständig 

kontroll över belöningar och bestraffningar som ges till medarbetarna. Det som faktiskt 

fick dem att lyckas är inte saker som ledaren kan styra över, utan beror på deras 

kvalifikationer och senioritet. Bass (1985) nämner även att ledaren inom denna teori har 

ett inflytande på det existerande systemet och kulturen, samt att denna mer än gärna 

undviker risker, lägger tonvikten på mer tid och effektivisering, samt kontrollerar 

prestations process snarare än innehållet. 

  

Vidare påstår Sveningsson & Alvesson (2010) att relationen mellan ledaren och deras 

medarbetare är instrumentell som även kan påvisas vara ett manligt agerande, vilket gör 

att det handlar om ett mer ge och ta förhållande och kan efterliknas ett chefskap. Då 

forskning visar på att chefskap kan kopplas till personer som vill utöva kontroll, är 

resultatinriktad och fokuserar på order (Yukl, 2010). För att skapa motivation hos sina 

medarbetare, menar Bass och Avolio (1994) att ledaren observerar vad deras behov är 

och vad de önskar. Utifrån detta förklarar ledaren hur pass engagerade de måste vara för 

att nå upp till sin önskan och till den grad som arbetet kräver. För att sedan uppnå ett 

effektivt ledarskap utifrån denna teori menar forskarna att ledaren behöver besitta 

hållbara personliga egenskaper, medkänsla, ha en stor självkännedom, samt skicklighet i 

att hantera sina egna känslor såväl som andras. Uppfyller ledaren detta kommer 

medarbetarna vilja förbättras och motiveras mer till att uppnå organisationens mål (Bass 

& Avolio, 1994). 

  

I artikeln av Di, Yuan och Wei (2010) hävdar Bass (1990) att transaktionellt ledarskap är 

en ömsesidig utbytesprocess som grundas på prestation av kontinuerliga förpliktelser. 

Forskaren menar att transaktionellt ledarskap kännetecknas av tre faktorer: kontinuerlig 

belöning, aktivt ledarskap för undantag, och passivt ledarskap för undantag.	
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Figur 3: Det transaktionella ledarskapet och de tre olika komponenterna (författarnas 

egen modell). 

2.6.1	Kontinuerlig	belöning	

Här tydliggör ledaren vilka arbetsuppgifter som ska utföras och belönar sina medarbetare 

antingen materiellt eller muntligt. Ledaren klargör även vilka förväntningar som finns på 

medarbetaren och vad som kommer ske om dessa förväntningar inte uppnås. Denna 

metod anses vara effektiv när det gäller att öka prestationen, samt visat sig ha en positiv 

effekt på organisationen och medarbetarnas attityder och beteenden (Dia, Yuan & Wei, 

2010). Kontinuerlig belöning är inriktat på att förtydliga relationer mellan ansträngning 

och belöning, vilket innebär ett utbyte som sker mellan ledaren och dess medarbetare. I 

detta fall vill ledaren klargöra roller och förväntningar (Bass, 1990). Men kontinuerlig 

belöning kan även enlig författaren ses som något kritiskt om inte ledaren håller vad den 

lovar angående belöningarna, vilket kan resultera i en ineffektiv organisation där 

medarbetarnas motivation sjunker på grund av uteblivna belöningar. 

2.6.2	Aktivt	ledarskap	för	undantag	

Denna komponent innebär en övervakning av prestanda för att undvika felsteg, vilket 

betyder att ledaren utformar en standard för ett korrekt eller inkorrekt utfört arbete 

(Wolvén, 2000). I detta fall är ledaren noggrann och söker efter avvikelser i avsikt att 

undvika uppkommande problem och fel, samt bibehålla medarbetarnas prestation. Detta 
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kan ses som något ineffektivt om det utförs i för stor skala. Men i somliga fall kan denna 

typ av ledarskap vara nödvändig i en organisation, då ledaren fullföljer felaktigheter, 

misstag och avvikelser, samt är stödjande till att göra väsentliga förändringar (Di, Yuan 

& Wei, 2010). 

2.6.3	Passivt	ledarskap	för	undantag	

Den sista faktorn inom det transaktionella ledarskapet betonar betydelsen av att ledaren 

agerar på händelser efter att ett visst beteende eller felsteg har uppstått mot kraven (Bass 

& Avolio, 1994). Ledaren är inte uppmärksam på problem som uppkommer i 

organisationen, utan väntar med att vidta åtgärder först när misstaget eller problemet har 

blivit tillräckligt stort för att orsaka omfattande konsekvenser och problem för 

organisationen. Det här betyder att ledaren ska lyckas lösa problem när något redan 

inträffat, istället för att förhindra att det händer (Wolvén, 2000). De båda faktorerna av 

ledning för undantag tyder på att ledaren vill uppnå den prestationen och förväntning de 

har på sina medarbetare, genom att hindra eller ändra på uppkommande misstag (Bass & 

Avolio, 1994). 

 

2.7	En	kombination	av	transformativt	och	transaktionellt	ledarskap	

Enligt Dartey-Baah (2015) finns det två uppskattningar om hur ett effektivt ledarskap bör 

utföras. Den ena förutsätter att ledaren besitter kapaciteten att kunna garantera att 

medarbetarna rättar sig efter de uppsatta tillvägagångssätt, samt system och strukturer 

som existerar. Den andra förutsätter att ledaren med hänsyn till deras prestanda kan 

åstadkomma ett gemensamt ansvar kring hur de tillsammans med medarbetarna ska 

uppnå verksamhetens mål och framtida försörjning. Författaren menar att tillväxten av 

kunskap om ledarskap bör fokusera på en kombination av transformativt och 

transaktionellt ledarskap, då det anses frambringa ett komplett resultat. Genom att 

använda sig av båda ledarskapsstilarna går det få fram ett fulländat ledarskap som krävs 

för att kunna ta sig an både nutida och framtida utmaningar. Vidare skriver författaren att 

transformativt ledarskap kan öka transaktionellt ledarskap, detta för att möjliggöra ett 

bättre resultat hos medarbetarnas prestation och tillfredsställelse. Genom en metaanalys 

som genomförts kunde de utifrån 626 samband konstatera att samtliga komponenter inom 

det transformativa ledarskapet ihop med kontinuerlig belöning inom det transformella 

ledarskapet kunde associeras med ett effektivt ledarskap. Fortsättningsvis menar Dartey-

Baah (2015) att en kombination av dem båda kan frambringa det ultimata organisatoriska 



32	
	

resultatet. Han nämner även att om man ser den ena ledarskapsstilen mer tydligt innebär 

inte detta att det utelämnar den andra, vilket medför att en ledare både kan besitta 

egenskaper inom den transformativa och transaktionella ledarskapsstilen. Detta är 

någonting som en ledare oftast gör då de vill uppnå maximal effektivitet.  

 

2.8	Analysmodell	1	

Utifrån tidigare forskning kring manligt och kvinnligt ledarskap, har vi utläst och gjort en 

analysmodell för hur vi har tolkat den teoretiska referensramen. Forskningen har visat på 

olika egenskaper som berör respektive ledarskap, samt utmärkelser för respektive kön 

som framhävs i deras ledarskap. Därmed har nedanstående modell tagits i anspråk för att 

framföra de centrala delarna inom respektive område, detta för att få en övergripande bild 

över studiens kärnfulla delar. Således kommer vi inte kunna reflektera kring hur det 

manliga går att koppla till det transformativa ledarskapet, inte heller hur det kvinnliga går 

att koppla till det transaktionella ledarskapet. Detta på grund av att vi i dagsläget enbart 

har utgått ifrån teorierna som vi fått fram genom tidigare forskning, därmed har vi valt att 

lägga till frågetecken inom dessa rutor.  
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Transaktionellt ledarskap Transformativt ledarskap 

Manligt ledarskap  

*Fokus på organisationen och 

ledaren 

*Utbyte mellan ledare och 

medarbetare/ge och ta förhållande 

*Belöning och bestraffning 

*Ständig kontroll 

*Undviker gärna risker 

*Strikta och aggressiva 

*Direktiv stil 

*Betraktas som en norm 

*Klargöra roller och förväntningar 

	

	
	

	

?	

Kvinnligt ledarskap 	
	
	
	

?	

 

*Beslutsteori 

*Agerar på medarbetarnas känslor 

*Framställa vision och inspirera 

*Samarbete mellan ledare och 

medarbetare 

*Lojal, stolt och respektfull  

*Deltagande stil 

*Motivera, inspirera och visa hänsyn 

*Svaga, omhändetagande och mjuka 

*Upplever motstånd och hinder 

	

 

Figur 4: Analysmodell utifrån den teoretiska referensramen (författarnas egen modell). 
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3.	Metod	och	genomförande		

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för att genomföra studien. Detta genom att 

redogöra valet av metod, urval och datainsamling. Utöver detta kommer även en 

redogörelse om de förberedelser som gjorts och hur vi valt att genomföra intervjuerna, 

samt de kritiska faktorerna som uppkommer kring metoden. Slutligen kommer en 

presentation kring den etiska reflektionen. 

3.1	Metodval		

Enligt Lind (2014) finns det två utgångspunkter vid tillämpning av metod, kvantitativ och 

kvalitativ metod. Beroende på studiens syfte, problemformulering och forskningsfråga 

väljs en av dessa metoder ut. En kvantitativ studie är enligt författaren uttryckt i numerisk 

form medan kvalitativ är uttryckt i verbal form, vilket oftast ger en mer omfattande 

beskrivning av fenomenet som studeras. Eftersom syftet med vår studie är att öka 

förståelsen om gapet mellan manligt och kvinnligt ledarskap har vi tillämpat en kvalitativ 

fallstudie, då studien undersöker två fall. Dessa är Länsstyrelsen och Hemtjänsten inom 

Jönköpings kommun, som är en statlig myndighet och kommunal verksamhet. Varför vi 

valt dessa två case grundar sig i att vi vill studera två verksamheter inom offentlig sektor, 

då Statistiska centralbyrån (2016) visar på att det finns stora skillnader mellan genus och 

ledarpositioner inom statlig myndighet och kommunal verksamhet. 

  

Således baseras studien på intervjuer, då Alvehus (2013) menar att en kvalitativ studie 

med intervjuer generera mer pålitligt material till skillnad från enkäter. Vidare har 

samtliga intervjuer utförts på plats, då det sägs underlätta för respondenterna. Genom att 

använda oss av intervjuer får vi också möjligheten att styra och anpassa samtalet utifrån 

respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk, då respondenten kan ge uttryck för 

osäkerhet eller undran vid en viss frågeställning (Bryman & Bell, 2017). Detta är en av 

anledningarna till varför vi valde personliga intervjuer framför telefonintervjuer. 

Ytterligare en anledning att utföra personliga intervjuer är på grund av att det är svårt att 

hålla samtalet långt via telefon, då respondenten enkelt kan avsluta samtalet om de inte 

längre vill medverka. Det här gör att denna metod blir mindre aktuell, då kvalitativa 

intervjuer i regel bör vara förhållandevis långa (Bryman & Bell, 2013). Mer centralt 

fokuserar studien på semistrukturerade intervjuer, vilket enligt Bryman och Bell (2013) 

baseras på en intervjuguide med förberedda ämnen som redogörs under intervjun, samt 
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eventuella följdfrågor som kan uppkomma under samtalet. Dock kan detta anses mer 

tidskrävande då användningen av öppna frågor kan resultera i att både intervjutiden och 

bearbetningen av materialet tar längre tid, därmed blir antalet intervjuer oftast färre 

(Bryman & Bell, 2013). Trots detta har de semistrukturerade intervjuerna försetts med 

mer flexibilitet, vilket skapade ett mer naturligt samtal som vi strävade efter. 

  

Följaktligen baseras valet av fallstudieansats (Eisenhardt, 1989) på att skapa förståelse 

om manligt och kvinnligt ledarskap inom offentliga organisationer. Genom att tillämpa 

fallstudier som metod har det resulterat i ett hjälpmedel för att förstå teoretiska och 

komplicerade processer (Boers, Ljungkvist, Brunninge & Nordqvist, 2017). Därmed 

anses denna metod vara ett användbart sätt för oss att komplettera nuvarande forskning. 

Vidare menar Bryman och Bell (2013) att vid fallstudier genomförs en undersökning 

inom en organisation eller på en specifik plats. Valet av fallstudie är därför väsentlig då 

det grundar sig i vad vi vill åstadkomma med studien. Således har vi använt oss av 

triangulering, som innebär att flera olika datakällor nyttjas under studiens gång, där 

forskarna tittar på bevis från olika perspektiv (Eisenhardt, 1989; Bryman & Bell, 2013). 

Enligt Alvehus (2013) anses användandet av flera olika metoder resultera i en effektiv 

studie som ramar in och fastställer det empiriska fenomenet. Genom en sammanställning 

av olika typer av material kan detta medföra att det empiriska underlaget ses som mer 

tillförlitligt och komplett.  

	

3.2	Urval	

Vår studie består främst av respondentintervjuer, vilket innebär att målet med våra 

intervjuer var att generera information angående respondenternas beteende, samt vilken 

inställning, normer, värderingar och åsikter de besitter (Bryman & Bell, 2013). Med 

utgångspunkt i studiens syfte, har ett strukturerat urval genomförts, då Bryman och Bell 

(2013) menar att forskarna avsiktligt väljer de intervjupersoner som är relevanta för 

studiens forskningsfråga. Vi har även använt en variant av snöbollsurval (Alvehus, 2013), 

då vår första respondent inom Hemtjänsten tog kontakt och rekommenderade andra 

enhetschefer som hon ansåg kunde vara relevanta för vår studie. Inom Länsstyrelsen fick 

vi också genom en person kontaktuppgifter till ytterligare en respondent som han ansåg 

lämplig. Dock kan det enligt Alvehus (2013) vara en risk att använda sig av snöbollsurval 

då enhetschefen får möjligheten att välja ut respondenter som speglar dem själva, därmed 
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kan det bli svårt att få ut skillnaderna. Således undersöker studien manliga respektive 

kvinnliga enhetschefer inom offentliga organisationer, där fokus riktas mot Länsstyrelsen 

som är en statlig myndighet och Hemtjänsten som är en kommunal verksamhet. Detta då 

Statistiska centralbyrån (2016) visar på procentuella skillnader mellan genus inom 

offentliga organisationer, där fler män innehar ledarpositioner inom staten och fler 

kvinnor inom kommun och landsting. 

  

Vid val av fallstudier kan det vara problematiskt att välja fall av betydelse, därför kan det 

också vara svårt att identifiera dessa som representativa (Seawright & Gerring, 2008). 

Således har vi valt att studera Länsstyrelsen och Hemtjänsten inom Jönköpings kommun, 

detta på grund av att de är två stora verksamheter där Hemtjänsten har fler kvinnliga 

enhetschefer än manliga och Länsstyrelsen är en verksamhet som arbetar mycket med 

jämställdhet och mål kring att öka kvinnor på ledande positioner. Genom att en översikt 

har genomförts utifrån flera organisationer, kunde vi konstatera att Länsstyrelsen och 

Hemtjänsten var det mest passande valet för denna studie, vilket gör att ett strategiskt 

urval har utförts för att kunna besvara studiens frågeställningar (Alvehus, 2013). Som 

uppsatsskrivare har vi valt att intervjua två manliga och tre kvinnliga enhetschefer inom 

Länsstyrelsen samt tre manliga och två kvinnliga enhetschefer inom Hemtjänsten, med 

olika åldersintervall. Vidare är målet med resultatet från studiens undersökning att 

urvalets representativitet ska tillämpas både på de respondenter som medverkat, men 

även på andra inom statlig myndighet och kommunal verksamhet. Detta på grund av att 

våra respondenter består av en bred åldersgrupp och innefattar både män och kvinnor. Då 

studien inriktar sig på en medelstor kommun, kan denna vara representativ för det 

förenade tillståndet i samhället (Bryman & Bell, 2013). Till följd av detta innefattar 

respondenterna enhetschefer inom ovanstående organisationer, då det grundar sig i att få 

en direkt koppling till vårt valda studieområde. På så vis skapas ett bredare perspektiv, 

vilket är väsentligt för underlaget eftersom studien behandlar ett komplext ämne som 

kräver mer utförliga och innehållsrika svar. 

	

3.3	Datainsamling	

Datainsamlingen består delvis av tio intervjuer. För att skapa en jämn könsfördelning 

innefattar studien fem manliga och fem kvinnliga enhetschefer. Enligt Alvehus (2013) är 

det svårt att i förväg uppge ett specifikt antal intervjuer som ska räcka för att få fram den 
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information som efterfrågas. Det här beror på hur utförlig information våra respondenter 

väljer att ge oss. Trots detta finns ett tillvägagångssätt för att begränsa urvalsstorleken, 

vilket är att se till teoretisk mättnad, som betyder att intervjuerna inte längre kommer att 

generera ny och relevant information (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2017). Enligt 

Thörnqvist och Bernhardsson (2015) uppnås teoretisk mättnad vid åtta till tio intervjuer. 

De menar att man inte kommer samla in några nya teoretiska motstridiga aspekter, vilket 

vi inte gjorde efter ca åtta intervjuer, men vi valde ändå att lägga till två intervjuer för att 

få ytterligare information bekräftad. Vidare grundar sig antalet intervjuer i hur mycket 

alternativ data som genereras i form av interna dokument, platsannonser och policys som 

berör valet av fallstudier. Materialet som samlats in kompletterar varandra, då Eisenhardt 

(1989) samt Bryman och Bell (2013) menar att vid val av fallstudie är det väsentligt att 

använda sig av olika datakällor. Målet med intervjuerna har varit att avsätta en tidpunkt 

på omkring en timma. Detta för att skapa en omfattande datainsamling, då Jacobsen 

(2002) menar att respondenterna hinner tröttna under en intervju på två timmar, samtidigt 

som det kan bli problematiskt att erhålla god information på en halvtimme.  

3.3.1	Förberedelser	för	intervjuer	

Innan genomförandet av intervjuerna med de manliga och kvinnliga enhetscheferna från 

Länsstyrelsen och Hemtjänsten inom Jönköpings kommun har ett mejl med förfrågan 

angående medverkan skickats ut. Meddelandet innehöll en förklaring av studiens syfte, 

forskningsfråga, samt allmänt om studieområdet. För vår del var det väsentligt att vara 

pålästa inom ämnet och våra teorier, eftersom vi ansåg att det kommer hjälpa oss under 

intervjuerna, vilket skulle göra samtalet mer avslappnat.  

  

Vidare var det även betydande för oss att intervjuerna utfördes på ett korrekt sätt, detta 

för att erhålla så tillförlitlig information som möjligt. Olsson och Sörensen (2007) skrev 

att intervjuaren inte ska överföra sina egna tankar till respondenterna, då detta kan orsaka 

att tilliten upphör under intervjun. Därmed riktas ett stort fokus på att respondenterna 

skulle styra samtalet utifrån våra följdfrågor. Eftersom intervjuerna skulle vara 

semistrukturerade förbereddes en intervjuguide, vilket enligt Bryman och Bell (2013) är 

mindre detaljerad än ett strukturerat intervjuschema. Denna innehöll relevanta områden 

som berörde studieområdet, där författarna menar att forskarna ska samla in information 

om hur respondenterna upplever sin omgivning och sitt liv, samt att samtalet ska 

innehålla flexibilitet. Således trodde vi att risken för studiens bortfall skulle vara relativt 
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låg, då vår avgränsning innefattar manliga och kvinnliga enhetschefer inom offentliga 

organisationer, med olika åldersintervall.  

3.3.2	Genomförande	av	intervjuer	

Eftersom uppsatsen genomfördes av två personer underlättade det genomförandet av 

intervjuerna. Målet var att en person skulle föra anteckningar och den andra personen 

skulle genomföra diskussionen med respondenterna, då vi ville få en jämn fördelning av 

uppgifterna. Vidare var detta någonting som inte genomfördes, då vi ganska omgående 

förstod att det inte skulle behövas. Vi kom till insikt att det var enklare att gå igenom 

materialet i efterhand, då intervjuerna flöt på bra när båda engagerade sig i 

diskussionen.  Respondenterna valde själva lokalen där intervjun genomfördes, detta för 

att det skulle kännas mer avslappnande och underlättande för dem. Bryman och Bell 

(2013) menar att det är väsentligt att genomförandet av intervjuerna sker i en lugn miljö, 

där inspelningen inte kommer påverkas av externa ljud, eller att någon kommer höra vad 

som sägs. Detta var någonting som fungerade bra för oss, då inget av ovanstående 

påverkade våra intervjuer, eftersom respondenterna hade förbokat ett konferensrum på 

arbetsplatsen. På grund av att intervjuerna är semistrukturerade och består av en 

intervjuguide har följdfrågorna anpassats utefter individens kunskap och erfarenhet. 

Således menar Alvehus (2013) att vid utförande av intervjuer är det enklare till skillnad 

från enkäter att komma åt respondentens subjektiva upplevelser, åsikter, värderingar och 

erfarenheter. Detta skapade förutsättningar för oss genom att få en bredare och mer 

noggrann beskrivning av individens egen syn på ledarskap utifrån ett genusperspektiv. 

Det här försåg oss med en djupare insikt kring respondenternas egna upplevelser och 

erfarenheter kring sitt ledarskap. 

  

Vidare skickades en förfrågan ut till åtta stycken inom Länsstyrelsen och åtta stycken 

inom Hemtjänsten, varav fem stycken tackade ja från respektive verksamhet. Dock var 

det en av de fem från Länsstyrelsen som tackade ja och sedan slutade svara, vilket 

resulterade i att vi inte kunde fullfölja intervjun. En del som vi skickade mejl till fick vi 

även sända en påminnelse till och när det hade genomförts svarade de flesta ganska 

omgående. Många svarade också att de tyckte det var ett intressant arbete och ville även 

få ta del av resultatet från vår studie senare, vilket var kul att höra. Fortsättningsvis var 

målet med vår studie att alla intervjuer skulle vara personliga, vilket vi lyckades uppnå 

till stor del. Däremot fick vi en avvikelse genom att en av respondenterna enbart kunde 
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ställa upp på en telefonintervju. Problematik kring telefonintervjuer kan enligt Byrman 

och Bell (2013) vara att respondenterna har möjlighet att enklare avbryta intervjun och 

samtalet blir inte lika långvarigt. Följaktligen hade vi avsatt en tidpunkt på en timma inför 

vardera intervjun, men det visade sig att de flesta intervjuerna inte tog mer än 30-45 

minuter. Detta på grund av att respondenterna inte hade mer att tillföra och vi kände att 

informationen vi samlat in var tillräcklig. När vi sedan hade samlat in allt empiriskt 

material, kände vi att vi ville komplettera upp studien med ytterligare två intervjuer från 

respektive verksamhet, vilket vi gjorde för att samla in mer bekräftelse om att det faktiska 

resultatet stämde. Dessa intervjuer blev således två stycken telefonintervjuer. 

3.3.3	Dokumentinsamling	

Studien tillämpar både primärdata och sekundärdata (Bryman & Bell, 2013). Detta 

innebär att vi använder oss av förstahandsinformation som samlas in från studiens 

respondenter, men även av empirisk data som redan existerar, vilket sedan används och 

analyseras på nytt. Den insamlade sekundärdata innefattar framförallt platsannonser, 

interna dokument och policys som berör genusfrågan och chefsrekryteringar i studiens 

valda organisationer. Vidare är detta någonting som grundligt har granskats utifrån 

studiens valda statliga myndighet och kommunala verksamhet. För att finna dessa 

dokument har det skett en analys utifrån bland annat organisationernas officiella 

hemsidor, men även genom kvalitetssökningar på internet. En del dokument har vi begärt 

åtkomst till, vilket inte var några problem inom Länsstyrelsen och Jönköpings kommun. 

Detta eftersom respektive verksamhet är en offentlig organisation och det finns således 

mycket dokument att erhålla tillstånd till. Fortsättningsvis har materialet till teorin främst 

samlats in från olika databaser som WorldCat Discovery på Högskolan i Skövde, Google 

Scholar samt våra valda fallstudiers officiella hemsidor. Detta för att få fram ett så 

trovärdigt material som möjligt. 
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3.4	Dataanalys	

	

Figur 5: Uppbyggnad av dataanalys (författarnas egen modell). 

Studien har genomfört en noggrann transkribering av samtliga intervjuer, vilket medförde 

att respektive intervju hanterades på ett rättvist sätt. Detta för att varje respondent skulle 

få uttala sig om sin åsikt, vilket medförde en minskad risk till att förlora väsentlig 

information. För att sedan förenkla analysen till datainsamlingen har vi identifierat olika 

teman i empirin, detta menar Bryman och Bell (2013) är för att söka efter återkommande 

mönster, vilken kan generera centrala begrepp. För att enklare kunna analysera den 

empiriska datan, delade vi in empirin i ledarskap, manligt och kvinnligt ledarskap, 

problemhantering, uppskattning och respekt, genus betydelse till att nå en ledarposition, 

samt likheter och skillnader mellan en statlig myndighet och kommunal verksamhet. Det 

här för att enklare kunna besvara studiens frågeställningar utifrån männen och kvinnornas 

åsikter inom respektive verksamhet. 

 

Under hela bearbetningen av materialet från analysen har det varit väsentligt för oss att ha 

ett kritiskt förhållningssätt till materialet. Med hjälp av transformativt och transaktionellt 

ledarskap, samt manligt och kvinnligt ledarskap har vi utformat forskningsfrågor som 

ligger till grund för om genus har en betydelse för att nå en ledarposition inom offentliga 

organisationer, samt hur transformativt och transaktionellt förhåller sig till manligt och 
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kvinnligt ledarskap inom statlig myndighet och kommunal verksamhet. Detta har således 

underlättat analysen, då dessa två teorier visar på olika ledaregenskaper, beteenden och 

relationer till medarbetarna (Dia, Yuan & Wei, 2010; Luzinski, 2011). 

 

3.5	Metodkritik	

När en studie har kvalitativa forskningsresultat kan det leda till låg generaliserbarhet, då 

det kan vara svårt att generalisera bortom den omgivning där studien genomförts 

(Bryman & Bell, 2017). Detta på grund av att den specifika omgivningen och individerna 

som deltar i studien bidrar till att datainsamlingen delvis blir unik (Denscombe, 2000). 

Vidare är det väsentligt att vara försiktig med att generalisera resultaten till att gälla andra 

företag. Vi är medvetna om att vår generaliserbarhet kommer begränsas då studien enbart 

utgår från två verksamheter, Länsstyrelsen och Hemtjänsten inom Jönköpings kommun, 

därmed kommer det vara svårt att generalisera resultaten till att gälla andra företag, då det 

enbart erhålls resultat från två verksamheter inom offentlig sektor. Men det förekommer 

en tydlig överförbarhet till andra statliga och kommunala verksamheter, eftersom det är 

dessa verksamheter som studien har undersökt. 

 

3.6	Trovärdighet	

Inom trovärdigheten förekommer det fyra perspektiv: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering (Bryman och Bell, 2013). 

3.6.1	Tillförlitlighet	

Det var väsentligt att intervjuerna utfördes på ett korrekt sätt i studien, detta för att få ut 

så tillförlitlig information som möjligt. Därför var vi noga med att transkribera alla 

intervjuer och hantera samtliga på ett rättvist sätt. Detta för att varje respondent skulle få 

ett uttalande om sin åsikt, vilket medförde minskad risk till att förlora viktig information. 

Därmed har den data som försetts i uppsatsen resulterat i högre trovärdighet. För att öka 

trovärdigheten ytterligare i empirin har respondenterna fått en förfrågan om att godkänna 

och bekräfta den data som samlats in från respektive respondent, vilket enligt Bryman 

och Bell (2013) kallas för respondentvalidering. Detta för att samla in ett mer trovärdigt 

material. Således menar Bryman & Bell (2013) att det är betydelsefullt att spela in 

intervjuerna för att öka tillförlitligheten ytterligare, samt att i senare skede kunna 

kontrollera och försäkra sig om att utlåtandet tolkats korrekt. 
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3.6.2	Överförbarhet	

I studien har vi varit noggranna med att informationen som försetts i uppsatsen både är 

tydlig och genomarbetad. Detta för att läsaren enligt Bryman & Bell (2013) enklare ska 

kunna förstå materialet och kunna överföra informationen till andra miljöer. Vi är 

medvetna om att det finns en viss begränsning inom överförbarheten då studien fokuserar 

på strukturerat urval, där Bryman och Bell (2013) menar att forskarna avsiktligt väljer de 

intervjupersonerna som är relevanta för studiens forskningsfråga. Då studien undersöker 

en statlig myndighet och en kommunal verksamhet existerar en tydlig överförbarhet till 

andra verksamheter inom samma område.  

3.6.3	Pålitlighet	

För att generera en pålitlig studie har vi enligt Bryman och Bell (2013) tillämpat ett 

analytiskt synsätt, vilket innebär att vi har varit noggranna med att informationen som 

försetts i uppsatsen både är tydlig och genomarbetad. För att öka pålitligheten ytterligare 

har vi korrekturläst uppsatsen flera gånger, samtidigt som vi har tagit till oss av den 

information som tillhandahållits från bland annat handledare och opponenter. 

3.6.4	Bekräftelse	

Detta perspektiv handlar om att vi som uppsatsskrivare agera i god tro med anknytning 

till studiens respondenter. Vi har således garanterat att all information som samlats in är 

neutral och inte förväxlas med uppsatsskrivarnas egna åsikter eller värderingar. Detta då 

Bryman och Bell (2013) menar att det inte går att få en komplett objektivitet i studien. 

3.7	Källkritik	

Under studiens gång har vi haft ett källkritiskt förhållningssätt till materialet som samlats 

in. Detta genom att studien baseras på trovärdiga källor, samt försöker undgå källor som 

är av det äldre slaget. Vi är medvetna om att vissa vetenskapliga artiklar och böcker är ett 

antal år gamla, vilket bör kritiseras. Men det kan också tillföra skillnader från vad som 

har hänt under dessa decennier fram tills idag, vilket kan bidra med ökad insikt inom 

området. Studiens vetenskapliga artiklar är författade av tongivande forskare inom fältet. 

Vidare har vi även valt att undersöka hemsidor, olika dokument, samt policys som berör 

valet av fallstudier. Samtliga källor har uppmärksammats genom att få fram information 

och dokumentstudier som har den senaste uppdateringen. Detta har uppfyllts för att få en 

djupare förståelse kring studiens syn på ledarskap och policys som berör studiens valda 

problemområde. Vidare tar Olausson (2017) upp olika kriterier som är väsentliga att 
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beakta vid insamling av data, detta för att se det från ett källkritiskt perspektiv. Han 

diskuterar bland annat Äkthetskriteriet som innefattar om källan är vad den utger sig för 

att vara. Här har vi tagit det i beaktan genom att vara noga med att granska sidorna som 

artiklarna hämtats från, samt att författarna upprepas i liknande sammanhang i andra 

vetenskapliga artiklar.  

3.8	Etiska	reflektioner	

Bryman och Bell (2013) påstår att kvalitativ forskning ofta möter kritik avseende 

bristande information om hur studien organiseras och utförs. Därmed föreligger det fyra 

etiska aspekter: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 

anonymitetskravet, samt nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2013; Lind, 2014) som har 

beaktats innan genomförandet av samtliga intervjuer. Det första kravet handlar om att 

uppsatsskrivarna bör informera sina respondenter angående syftet med studien, samt vilka 

moment som ska ingå i analysen. Det andra kravet handlar om att forskarna måste 

informera sina intervjupersoner om att det är frivilligt att delta, samt att de har rättigheter 

till att avbryta intervjun när som helst. Vidare till det tredje kravet som innebär att samtlig 

information som samlas in måste om deltagarna väljer, förvaras på ett lämpligt ställe där 

oberörda personer inte kan komma åt materialet. Slutligen till det sista kravet, där det är 

väsentligt att datainsamlingen enbart behandlas av uppsatsskrivarna och att det enbart 

används till det ändamål som det är avsatt för (Bryman & Bell, 2013). Således var det 

väsentligt att öppna upp med detta, vilket vi tror resulterade till att respondenterna vågade 

yttra sig kring material som annars kanske hade undanhållits. Utöver detta har en 

förfrågan om att få spela in samtalet gjorts, detta för att vi senare skulle kunna utföra en 

transkribering, vilket underlättade för oss och försäkrade att allt material kommit med. 

Detta var dock någonting som respondenterna själva fick välja, då vi är medvetna om att 

inspelning av intervjuerna kan resultera i att de inte vill dela med sig av all information. 

Således anser vi att anonymitetskravet kan vara ett hjälpmedel för detta. Men samtliga 

respondenter ansåg att det var okej att vi spelade in intervjuerna. Vidare lyfter Bryman 

och Bell (2013) fram att det är väsentligt att forskarna är öppna och ärliga när det gäller 

allt material som har med studien att göra. Forskningen ska även vara till fördel för båda 

parterna och att någon form av samarbete eller aktiv delaktighet ska byggas in i 

forskningsprojektet. 
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4.	Empiri	

I detta kapitel sker en redogörelse för studiens datainsamling, som innefattar både 

dokumentstudier från Länsstyrelsen och Hemtjänsten, samt en sammanfattning av 

respondenternas intervjuer. Vidare framförs datainsamlingen av respondenternas åsikter 

kring ledarskap, vilket har delats in i fem ämnen: synen på ledarskap, synen på manligt 

och kvinnligt ledarskap, problemhantering, uppskattning och respekt, samt genus 

betydelse till att nå en ledarposition. 

4.1	Dokumentstudier	

4.1.1	Hemtjänsten	Jönköpings	kommun	

Utifrån allmän information om Jönköpings kommun går det konstatera att de strävar efter 

ett jämställt samhälle där kommunen i sin jämställdhetsplan lyfter fram att de vill höja 

kvalitén och förbättra verksamheter, samt att resurser ska fördelas på ett jämställt vis 

mellan könen. Arbetsgivaren ska anstränga sig för att få sökanden av det 

underrepresenterade könet, där målet är att få en jämn könsfördelning bland kvinnor och 

män inom kommunens olika befattningar och områden. Således är ett av målen att 

motarbeta och bryta ner de stereotypa åsikterna som finns om kön för att motverka en 

könssegregerad arbetsmarknad (Jönköpings kommun, 2015). Vidare till 

Diskrimineringslagen som januari 2017 gjorde en förändring angående bestämmelser 

gällande aktiva åtgärder. Det här innebar att arbetsgivaren ska förhindra diskriminering, 

men även verka för rättigheter och möjligheter oberoende av könet 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2017). Arbetsgivaren ska även stödja en jämn 

könsfördelning, där andelen anställda av det underrepresenterade könet ska öka på alla 

nivåer, även på ledarpositioner (Jönköpings kommun, 2015; 

Diskrimineringsombudsmannen, 2017). 

 

Fortsättningsvis utgör majoriteten av enhetscheferna kvinnor inom Hemtjänsten i 

Jönköpings kommun. Men för att nå en position som enhetschef ska individen besitta 

egenskaper som initiativtagande, resultatinriktad, organiserad, stabil, samt 

förtroendegivande. Det är även betydande med erfarenhet inom ledande befattningar 

(Jönköping kommun, 2017). Ser vi till en kvalitetsberättelse gjord på en av de utvalda 

hemtjänsterna inom Jönköpings kommun, visar den en medarbetarundersökning som 

innehåller en bedömning som medarbetarna gjort på en av sina kvinnliga enhetschefer. 
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Bedömningarna har kategoriserats utifrån enhetschefens ledarskap, motivation och 

styrning. Det högsta resultatet var en femma och nedanstående figurer visar på att 

enhetschefen har fått ett gott omdöme inom samtliga kategorier. Men att det högsta 

resultatet innefattar enhetschefens ledarskap inom de båda hemtjänstgrupperna. Siffrorna 

för medarbetarundersökningen visas under enhet i nedanstående figurer. Vidare innefattar 

nämnd bedömning utifrån hela socialnämnden som innefattar alla arbetsplatser och 

verksamheter inom socialförvaltningen, vilket även visar goda resultat (Jönköpings 

kommun, 2016). 

 

 
Figur 6: Resultat och kvalitetsberättelse för en kvinnlig enhetschef inom Gräshagens 

Hemtjänst (Jönköpings kommun, 2016).   

 
Figur 7: Resultat och kvalitetsberättelse för en kvinnlig enhetschef inom Älgstigens 

Hemtjänst (Jönköpings kommun, 2016). 

Ovanstående medarbetarundersökningar grundar sig i en svarsfrekvens på 100 procent 

från Gräshagens hemtjänst, vilket innefattar 11 medarbetare, samt en svarsfrekvens på 82 

procent från Älgstigens hemtjänst, vilket innefattar 14 medarbetare. Dessa är enbart från 

en av enhetscheferna som har hand om två olika hemtjänstgrupper, på grund av att vi inte 

kommit åt material inom de resterande hemtjänsterna. Detta då det var för få medarbetare 

som valt att delta i organisationens medarbetarundersökning. Därmed kommer vi inte 

kunna göra en jämförelse mellan de olika enhetscheferna inom hemtjänstgrupperna.  

 

Fortsättningsvis är Jönköpings kommun utsatt för besparingskraven som råder i 

dagsläget, vilket innebär att en generell besparing på en procent ska läggas på samtliga 



46	
	

kommunala verksamheter (Jnytt, 2018). Den offentliga sektorn är även konkurrensutsatt 

på grund av ökad kvalitet, sänkta kostnader och en ökning inom välfärdsområdet för den 

enskilda brukaren, vilket leder till effektiviseringar hos cheferna. Vidare menar 

Jönköpings Posten (2016) att sex miljoner kan sparas årligen genom att skära ner på den 

normala tiden för ett städ inom Hemtjänsten. Denna besparing ställs i relation till att 

stänga ett äldreboende under ett par år. Detta skulle spara in två miljoner första året och 

13 miljoner de kommande åren. Genom en besparing på 2,5 procent kan Jönköpings 

kommun vara i behov av att spara 142 miljoner 2017 och 272 miljoner 2018. 

4.1.2	Länsstyrelsen	Jönköpings	län	

Ser vi till jämställdheten inom Länsstyrelsen i Jönköpings län strävar de efter att män och 

kvinnor ska inneha lika möjligheter att forma samhället och sättet de lever. Därmed har 

regeringen valt att fastställa sex långsiktiga delmål som ska främja detta (Länsstyrelsen, 

2017). Vidare visar information från Länsstyrelsen i Jönköpings län att det är fler män än 

kvinnor som besitter en ledarposition, detta då tre av fyra inom länet är män, samt 11 av 

länets 13 kommuner består av män inom ledamöterna. Länsstyrelsen har därmed satt upp 

olika mål för hur de ska gå tillväga för att få fler kvinnor att inta ledande positioner. 

Således är Mål 1 att öka andelen kvinnor på chefspositioner så att de ligger på åtminstone 

25 procent i jämförelse med 15 procent som de ligger på i dagsläget. Medan Mål 2 är att 

jämna ut könsfördelningen på chefspositioner inom den offentliga sektorn, genom att 

göra detta har de möjlighet att uppnå en könsfördelning inom ramen av 40-60 procent. 

Idag går det urskilja en olikhet som manifesterar att kvinnor snarare än män blir chefer på 

en mellannivå, medan män väljer att inta högre chefsnivåer (Länsstyrelsen, 2018). Här 

nedan visas de olika insatserna för respektive mål. 
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Figur 8: De olika insatserna för Mål 1 och Mål 2 (författarnas egen modell). 

Således för att uppnå tjänsten som Beredskapsdirektör inom Länsstyrelsen i Jönköpings 

län bör personen i fråga besitta egenskaper som innefattar struktur, tydlig kommunikation, 

lyhördhet och samverkan (Altinget, 2016). Personen ska även ha en god analytisk 

förmåga och helhetssyn, samt kunna engagera och involvera sina medarbetare. Ser vi till 

Länsstyrelsen (2017) visar deras chefspolicy att det är hur du väljer att tillämpa ditt 

ledarskap som avgör hur din roll som chef och ledare kommer att formas. Genom att 

besitta en roll som ledare har du ett ansvar över att bevara dina medarbetares 

engagemang, initiativförmåga och kompetens. Således medför detta att ledaren blir den 

som hålls ansvarig över att medarbetarna styrs i rätt riktning för att uppnå organisationens 

mål. Vidare bör detta ske på ett sätt som inspirerar och motiverar medarbetarna till att 

utföra det ultimata arbetet för att uppnå det uppsatta målet. I det här fallet blir därför 

kommunikationen sinsemellan väldigt betydelsefull, då det enligt Länsstyrelsen (2015) 

innebär ett bra underlag för lika villkor. Fortsättningsvis visar deras jämställdhetspolicy 

att de mänskliga rättigheterna fungerar som ett underlag för deras organisation, vilket 

innebär både den interna och externa delen. Detta innebär enligt Länsstyrelsen (2015) att 

alla individer ska ha möjligheten att delta under samma förutsättningar oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck. Jämställdhet för Länsstyrelsen innebär ett mål 

och fastställs genom att män och kvinnor ska ha lika rättigheter när det kommer till att 
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forma samhället och livet de lever. Således avser jämställdheten enbart frågor som berör 

män och kvinnor (Länsstyrelsen, 2015; Länsstyrelsen, 2017). 

 

4.2	Sammanfattning	av	intervjuerna	

 

Namn	 Kön	 Ålder	 Arbetsplats	 Uppnått	sin	position	 Intervjuform	

Respondent	

1	

Kvinna	 58	 Hemtjänsten	 Utbildad	

socionom/arbetat	sig	upp	

Personlig	

intervju	

Respondent	

2	

Man	 32	 Hemtjänsten	 Utbildad	personalvetare	 Personlig	

intervju	

Respondent	

3	

Man	 38	 Hemtjänsten	 Utbildad	

socionom/Arbetat	sig	upp	

Personlig	

intervju	

Respondent	

4	

Kvinna	 30	 Hemtjänsten	 Utbildad	

socionom/Arbetat	sig	upp	

Personlig	

intervju	

Respondent	

5	

Man	 27	 Hemtjänsten	 Utbildad	

personalvetare/Erfarenhet	

Telefon	

intervju	

Fredric	

Jonsson	

Man	 45	 Beredskapsdirektör	på	

Länsstyrelsen	

Sakkunskap/erfarenhet	

inom	rätt	område	

Telefon	

intervju	

Emma	

Willaredt	

Kvinna	 45	 Chef	för	miljö-	och	

samhällsbyggnadsavdelningen	

på	Länsstyrelsen	

Arbetat	sig	uppåt	 Personlig	

intervju	

Lars	

Sandberg	

Man	 58	 Chef	för	

Landsbygdsavdelningen	

Utbildad	

agronom/Erfarenhet	

Personlig	

intervju	

Nina	

Lindgren	

Kvinna	 37	 Chef	för	

utvecklingsavdelningen	

Utbildad	

statsvetare/Arbetat	sig	

upp	

Personlig	

intervju	

Karin	

Hermansson	

Kvinna	 42	 Chef	för	

utvecklingsavdelningen	

Utbildad	personalvetare	 Telefon	

intervju	
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Figur 9: Sammanställning av respondenterna (författarnas egen modell). 

På grund av att enhetscheferna från Hemtjänsten vill vara anonyma kommer vi istället 

namnge dem som respondent 1, 2, 3, 4 och 5. Däremot kommer enhetscheferna från 

Länsstyrelsen anges med deras fullständiga namn. 

4.3	Synen	på	ledarskap	

4.3.1	Kvinnor	från	Hemtjänsten	

När respondenterna fick frågan angående deras syn på ledarskap och hur de är som 

ledare, svarade respondent 1 att bra ledarskap handlar om att kunna se sina medarbetare 

och uppmuntra sin personal. Det handlar om att få dem delaktiga i det som ska utföras. 

Båda respondenterna anser att de är ett team med sina medarbetare och att de arbetar 

tillsammans. Vidare svarade respondent 4 att bra ledarskap handlar om att vara en 

blandning mellan lojal, respektfull och stödjande, samt strikt, hierarkisk och 

målmedveten. När respondenterna sedan fick frågan angående vad de anser ett mindre bra 

ledarskap är, svarade respondent 1 att det är när man inte är närvarande för sin personal 

eller inte ger någon uppmuntran och inte är tydlig. Båda respondenterna anser att det 

finns de som är fyrkantiga och har ett för stort kontrollbehov och enbart ser siffror, men 

inte sin personal. Vidare svarade respondent 4 att ett mindre bra ledarskap är när man är 

antingen eller. Hon menar att det inte är bra att enbart vara för strikt eller målinriktad och 

se det för enkelspårigt, man måste se utanför boxen ibland.  

4.3.2	Män	från	Hemtjänsten	

När respondenterna fick frågan angående deras syn på ledarskap och hur de är som 

ledare, svarade samtliga att bra ledarskap handlar om att engagera hela gruppen och 

kunna se varje individ. Respondent 2 menar att det är viktigt att inte vara rädd för att 

delegera ut uppgifter och ha tro på sina medarbetare. Att vara ärlig och berätta hur det 

ligger till, utan att linda in det. Samtidigt menar respondent 3 att det är väsentligt att 

kunna stå bakom och förklara varför det behövs göras på ett visst sätt. Vidare svarade 

respondent 5 att han ser sig själv som ledare snarare än chef. Han vill leda 

utvecklingsarbete och få medarbetarna att känna sig meningsfulla och få dem att 

utvecklas i sitt arbete. Medan respondent 2 månadsvis delade ut en uppföljning till sina 

medarbetare angående hur det går för dem, detta för att kontrollera så att de utför sitt 

arbete korrekt.    
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“Jo, men ett bra ledarskap det handlar ju om att kunna. Ja att kunna leda en grupp, att 

kunna lyssna, att vara, men att man ändå är lojal och lyhörd. Att man på sätt och vis 

håller det man lovar och visar att, att man når resultat, att man följer upp mål och visar 

att man med hjälp av sitt ledarskap i en grupp kan uppnå mål.”  

               

          (Respondent 5, Hemtjänsten) 

 

Vidare menar respondent 2 att ett mindre bra ledarskap handlar om att ledaren säger vad 

som händer, utan att bjuda in till hur problemet ska lösas. Här drar han en parallell till en 

tidigare manlig chef som skrev problemet i ämnesraden och sedan förväntade han sig att 

det skulle hända något, vilket respondent 2 anser var väldigt dåligt. Respondent 3 tycker 

däremot att ett mindre bra ledarskap är när ledaren enbart ser till sin position och att det 

är det viktigaste och att den personen bestämmer hela tiden. Respondent 3 menar att 

egenskaperna kan spela in i ledarskapet, både på gott och ont. Han anser att den yngre 

generationen kan vara mer riskbenägna medan den äldre generationen kör mer på det som 

funkat sedan tidigare och därmed behåller det gamla tänket. Vidare svarade respondent 5 

att ett mindre bra ledarskap är när en ledare fattar samtliga beslut på egen hand.  

4.3.3	Kvinnor	från	Länsstyrelsen 

När respondenterna fick frågan angående deras syn på ledarskap och hur de är som 

ledare, svarade Emma att bra ledarskap handlar om att vara tydlig, ödmjuk och 

respektfull, samtidigt som man ska ha en individuell relation till dem som ska ledas. Att 

leda utifrån de enskilda personligheterna eller förutsättningarna och att se alla som ska 

stöttas eller ledas. Hon menar att bra ledaregenskaper handlar om att få andra att växa och 

få ut det högsta möjliga, utan att pressa eller förstöra, eller försöka få folk att göra det de 

inte tycker om, då blir det inte bra. Nina anser att bra ledarskap är ett tydligt ledarskap, att 

man är tydlig i vem man är och vad man vill, vilket även Karin poängterade, samt att 

kunna prioritera vad som bör göras och inte. Vidare svarade Nina att hon är ganska 

relationsorienterad i sitt ledarskap, hon arbetar mycket med sina team, att de ska få en bra 

samverkan mellan varandra. Nina säger även att hon är uppgiftsorienterad, vilket innebär 

att hon ser till de mål som är uppsatta och att de uppnås på bästa sätt. Hon arbetar mycket 

med frihet under ansvar för medarbetarna och går bara in när hon känner att det börjar gå 

åt fel håll.  
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”Jag är entusiastisk, uttrycksfull, tillmötesgående och ganska planerande, men det finns 

ju en baksida på alla de här sakerna, att jag kan vara konflikträdd ibland, jag tycker det 

är jobbigt när alla inte är överens, det påverkar ju mitt ledarskap.”  

                    

                    (Emma, Länsstyrelsen) 

 

Vidare anser Emma att ett mindre bra ledarskap är när ledaren fastnar i gamla mönster 

eller hjulspår. När ledaren inte har någon förändringsvilja, utan en negativ inställning. 

Samtidigt som Karin påpekar att ledaren bara är där för sin maktutövning. Nina anser att 

ett mindre bra ledarskap är när ledaren inte kan anpassa sig utifrån rådande situationer, 

utan kör på i sina egna led utan att reflektera kring omgivningen. Hon anser även om 

ledaren är konflikträdd och inte vågar gå in i jobbiga situationer är det också ett mindre 

bra ledarskap. 

4.3.4	Män	från	Länsstyrelsen	

När respondenterna fick frågan angående deras syn på ledarskap och hur de är som 

ledare, svarade Fredric att bra ledarskap handlar om att förstå att det är ett paket av en 

helhet. Vidare svarade Lars att bra ledarskap kännetecknas av tydlighet, samverkan, att 

lyssna och vara en beslutstagare. Det handlar om att vara ett starkt team där alla känner 

att man behövs. Lars menar även att han ser sig själv som en ledare med en blandning av 

lojal, respektfull och stödjande, samt strikt, hierarkisk och målmedveten, men att den 

första delen är väldigt viktig då han arbetar i en verksamhet som bygger på politiska 

beslut. Slutligen är ett bra ledarskap för honom när ledaren känner sig trygg i det som ska 

göras och duger till den position ledaren är satt till. 

 

“Jag är nog mer stödjande och mer av en lagledartyp än mer den här strikta, hierarkiska 

chefen. Det är då att kunna vara ett bollplank åt de här specialisterna som jag har att 

vara chef över.” 

         (Fredric, Länsstyrelsen) 

 

Vidare är ett mindre bra ledarskap enligt Fredric när ledaren utövar makt, bara för att den 

besitter makten, då personen tänker att den är chef och bestämmer. Han påstår att det 

ibland kan behövas rent sakligt i olika sammanhang, men om det utförs bara för att man 

kan och det är huvudargumentet till ett ledarskap, då anser Fredric att det är ett sämre 
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ledarskap. Vidare menar Lars att ett mindre bra ledarskap är när ledaren inte har någon 

planering kring hur saker ska genomföras. Han menar att det skapar en osäkerhet i 

organisationen, då det inte finns någon tydlighet eller struktur i saker som ska 

genomföras. 

	

4.4		Synen	på	manligt	och	kvinnligt	ledarskap	

4.4.1	Kvinnor	från	Hemtjänsten	

När respondenterna fick frågan angående deras syn på manligt respektive kvinnligt 

ledarskap, svarade respondent 1 att män och kvinnor arbetar olika, det finns en del saker 

som en kvinna kanske gör smidigare än en man. Hon menar att en man kanske inte tänker 

lika brett som en kvinna. Respondent 1 anser att hon har frihet under ansvar, men bara för 

det sitter hon inte och kontrollerar alla sina anställda. Här drar hon en parallell till en före 

detta manlig kollega som granskade allting, hon sa att han skrev ut alla listor som han 

sedan jämförde med olika månader. Vidare svarade respondent 4 att hon ibland hör folk 

säga att män är si, män är så, men det tror hon beror på vilken generation man har att göra 

med. Hon menar att vissa har en föreställning om att ifall en person är en man så har han 

en himla kraft att leda. Samtidigt kan hon inte se varken likheter eller skillnader mellan 

hur hon och hennes manliga kollegor utför sitt ledarskap, utan hon säger att de är relativt 

lika.  

 

“En man kan inte gå över en bro och tugga tuggummi samtidigt.” 

 

                    (Respondent 1, Hemtjänsten) 

4.4.2	Män	från	Hemtjänsten	

När respondenterna fick frågan angående deras syn på manligt respektive kvinnligt 

ledarskap, svarade respondent 2 att han har mer samsyn med en annan manlig kollega 

angående hur de agerar. Medan respondent 3 tycker att det kan skilja väldigt mycket på 

kollegor, mellan män och kvinnor. Respondent 2 upplever även att kvinnorna går in hårt 

på sitt egna, att de har vissa projekt som de verkligen brinner för. Han nämner dessutom 

att kvinnorna får ta emot mycket skit, som att medarbetarna kränker dem, vilket är något 

som han och hans manliga kollegor aldrig har upplevt.  
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“Relationsbygget är nog starkare på den kvinnliga sidan.” 

“Det verkar finnas någon uppfattning om att män är naturliga ledare.” 

            

 (Respondent 2, Hemtjänsten) 

4.4.3	Kvinnor	från	Länsstyrelsen	

När respondenterna fick frågan angående deras syn på manligt respektive kvinnligt 

ledarskap, svarade Emma att män är mer fyrkantiga och inte så igenkännande, hon menar 

att de är något bättre på att ta plats. Hon anser även att det finns organisationer med en 

djupt rotad kultur där man premierar manligt beteende, vilket hon anser kan bero på att 

lika kaka söker maka, eller att man drar sig till personer som är lika sig själv. Vidare 

menar Nina att det kan vara olika förväntningar man har på kvinnor och män, att kvinnor 

är mer relationsorienterade och kommunikativa, samt att de arbetar utefter de 

förväntningar som finns. Samtidigt som män ska vara lite mer raka och tydliga. Hon 

reflekterade kring hur det skulle vara att gå in i byggbranschen, där kan hon tänka sig att 

det är andra normer och värderingar som styr, eller samhället i stort.  

 

“Män är inte rädda för makt eller maktpositioner, män är mer benägna att utvärdera sin 

egen kompetens och inte se det som ett hinder, utan en möjlighet.” 

           (Emma, Länsstyrelsen) 

4.4.4	Män	från	Länsstyrelsen		

När respondenterna fick frågan angående deras syn på manligt respektive kvinnligt 

ledarskap, svarade Fredric att har en person nått en chefsposition så har de olika 

egenskaper som har fört dem till den posten. Han vill nog tänka att det är mer egenskaper 

som hör ihop med individen som har fört manliga och kvinnliga chefer till sina 

positioner. Samtidigt tycker Lars att män och kvinnor inom deras verksamhet både står 

för ett likartat synsätt och ser på ledarskap på ett likartat sätt, oavsett kön. Han ser inte 

några likheter eller skillnader i det manliga och kvinnliga ledarskapet. 

4.5	Problemhantering		

4.5.1.	Kvinnor	från	Hemtjänsten	

När respondenterna fick frågan angående hur de använder sitt ledarskap för att hantera 

eventuella problem, svarade respondent 1 att hon hanterar problem genom att först kolla 

upp fakta, vart problemet står. Sedan tar hon omgående fysisk kontakt med medarbetarna. 



54	
	

Hon menar att det sämsta man kan göra är att skjuta upp problemet, då går det för lång tid 

och problemet blir större. Vidare svarade respondent 4 att hon försöker vara ödmjuk i alla 

samtal, även när det handlar om svåra samtal. Men hon hanterar problem olika beroende 

på vad det är för sorts problem, antingen kan hon agera bestämt och tydliggöra vad det är 

som gäller, eller så kan hon ha ett mer ödmjukt förhållningssätt.  

 

“Ja men det blir ju liksom den här pressen från både medarbetarna som förväntar sig att 

jag ska ha personal till dem såklart, sen är det en press uppifrån också att ekonomin ska 

hålla, att det liksom ska funka i verksamheten och att arbetsmiljön såklart liksom, att det 

ska vara en bra arbetsmiljö.” 

 (Respondent 4, Hemtjänsten) 

 

När respondenterna sedan fick frågan angående om de tror att män och kvinnor använder 

sitt ledarskap olika för att hantera eventuella problem, svarade båda respondenterna att 

det skiljer sig åt och att det är ganska individuellt. Respondent 4 tror att detta kan bero på 

att det finns någon form av förebild om att män är mer raka och låter det rinna av på ett 

bättre sätt, medan kvinnor är lite mer känsliga. Men hon tror främst att det är individuellt 

då det finns både män och kvinnor som besitter denna rakhet eller känslighet.  

 

”Män är nog inte lika smidiga på att hantera samma problem som kvinnor, de kanske inte 

har det här mjuka som vi kvinnor har, att vi vill reda upp det och vara stödjande och hitta 

olika lösningar.”  

                    (Respondent 1, Hemtjänsten)	

4.5.2	Män	från	Hemtjänsten	

När respondenterna fick frågan angående hur de använder sitt ledarskap för att hantera 

eventuella problem, svarade respondent 2 att om man är en fritänkande människa bör 

man inse vad ett felagerande innebär. Samtidigt menar respondent 3 och 5 att hantering 

av problem blir mer ett coachande, respondent 2 vill försöka få medarbetarna att lösa det 

själva, medan respondent 5 lyssnar in väldigt mycket, är lyhörd och ser varje individen 

som unik. Men om problemet är ett fel så ingår det i bådas roll att ta tag i det och inte 

avvakta. Vidare säger respondent 2 att han har fått kliva in och verkligen säga till när det 

är vissa saker som har hänt vid upprepade tillfällen, samtidigt som han vid andra tillfällen 

inte agerat på problemen alls. Respondent 5 däremot menar att han ganska snabbt 
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upptäcker vad en grupp kan hantera på egen hand och när chefen behöver rycka 

in.                            

 

“Mina kvinnliga kollegor säger att vi har det enklare, att vi inte behöver vara delaktiga i 

bråk eller liknande. Men jag tolkar det som att medarbetarna inte bjuder in oss till 

bråket.”  

          (Respondent 2, Hemtjänsten) 

 

“Vissa typer av problem kanske kvinnor tar med varandra på egen hand istället för att gå 

till sin manliga chef.” 

              (Respondent 5, Hemtjänsten)	

4.5.3	Kvinnor	från	Länsstyrelsen	

När respondenterna fick frågan angående hur de använder sitt ledarskap för att hantera 

eventuella problem, svarade Emma att det inte uppstår jättemycket problem hos henne, då 

de är en bra avdelning. Hon menar att det främst handlar om hur tidigt man börjar prata 

om saker och att det inte tillåts växa eller att man adresserar saker tidigt. Hon anser att det 

ska vara en öppen dialog och då är chefens roll viktig, att det skapas en tillåtande miljö. 

Vidare menar Nina att det handlar om att man är tydlig med vilken roll och ansvar man 

har för olika saker. Hon menar att det är viktigt att ta ansvaret när det väl behövs. Nina 

svarade även att hon kunde vara lite avvaktande ibland när problem uppkommer, och att 

hon vill bli bättre på att vara mer direkt. 

 

“Det är någon typ av lite inneboende konflikträdsla så, sen är jag också lite duktig på att 

skjuta saker framför mig, sen har jag oftast ett förtroende för att det går att lösa på ett 

annat sätt och att andra löser det på ett annat sätt så, men det är något jag behöver 

utveckla.” 

                                                                                                            (Nina, Länsstyrelsen) 

 

När respondenterna sedan fick frågan angående om de tror att män och kvinnor använder 

sitt ledarskap olika för att hantera eventuella problem, svarade Emma att hon generellt 

tror att det kan vara mycket olika men att hon har svårt att koppla det till kön. Hon menar 

även att män kan vara mer fyrkantiga och inte så igenkännande. Samtidigt svarade Nina 

att hon inte tror det, hon menar som Emma att det är beroende på person men inte kön. 
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Hon svarade att det kan ha att göra mer hur man uppfattas eller hur man blir mottagen. 

Alla har olika preferenser och styrkor som personer, vilket hon inte tror är könsbaserat 

utan beror på individen.  

4.5.4	Män	från	Länsstyrelsen	

När respondenterna fick frågan angående hur de använder sitt ledarskap för att hantera 

eventuella problem, svarade Fredric att det handlar om att lösa problem här och nu. 

Samtidigt svarade Lars att det även handlar om att lösa problem direkt, då det aldrig löser 

sig på egen hand. Vidare svarade Lars att han kunde vara lite avvaktande som ny på 

chefspositionen, då han behövde lite mer information innan några åtgärder vidtogs. Men 

detta är någonting han har lärt sig under åren som chef.  

 

“Jag tror att jag är mer den typen som är med medarbetarna i arbetet, än den som tar en 

generalistroll som ledare. Och låter dem själva lösa problemet och skapa 

förutsättningar.” 

         (Fredric, Länsstyrelsen) 

 

När respondenterna sedan fick frågan angående om de tror att män och kvinnor använder 

sitt ledarskap på olika sätt för att hantera eventuella problem, svarade Fredric att det 

kanske finns en skillnad. Om man ser till stereotyperna eller de olika prosklerna, eller att 

det kanske finns lite av en överrepresentation där männen löser saker direkt. Snarare än 

att de kanske coachar medarbetarna till att lösa det själva, att man går in och är mer i 

verksamheten. Det anser Fredric skulle kunna vara mer typiskt manligt. Vidare svarade 

Lars att det har betydelse hur mycket erfarenhet man har med sig som chef eller ledare. 

Om man varit chef ett antal år, eller om man är ny i rollen, det tror han spelar in oavsett 

vilket kön man tillhör. Men han har svårt att säga om det helt och hållet beror på könet, 

när det kommer till skillnader i sättet att agera.   

 

“En kvinnlig chef kan närma sig detta med en större mjukhet, kanske hitta vägar att få en 

bra dialog med personer i en pressad situation. Kanske just det här att, förmågan att 

lyssna in, att tolka in nyanser och så.”    

             (Lars, Länsstyrelsen) 
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4.6	Uppskattning	och	respekt	

4.6.1	Kvinnor	från	Hemtjänsten	

När respondenterna fick frågan om de tror att det förväntas särskilda saker av en manlig 

eller kvinnlig ledare för att få samma uppskattning och respekt, svarade respondent 1 att 

hon inte tror det. Respondent 1 sa att hon ligger väldigt bra till i sina 

medarbetarundersökningar, vilket är roligt och uppskattande för henne. Respondent 4 tror 

inte det förväntas något speciellt av henne för att få samma uppskattning och respekt 

eftersom deras verksamhet är ganska kvinnodominerad. När respondenterna sedan fick 

frågan angående om de upplevde några svårigheter för att inta en chefsposition, svarade 

respondent 1 att när hon var nyutexaminerad var det en del som inte trodde att hon var 

den som var ansvarig för verksamheten. Hon menar att för många år sedan var det nog 

svårare att acceptera någon som var väldigt ung. Vidare svarade respondent 4 att hon inte 

upplevde några svårigheter för att uppnå sin position. Hon menar att det kunde varit 

annorlunda om hon inte hade erhållit den erfarenheten hon hade.  

                                                                                     

“Alltså kommunal verksamhet är ju ganska kvinnodominerat överlag och även just på 

chefspositioner så det kändes liksom inte att jag behövde direkt göra något mer för att 

jag är kvinna.” 

                                                                                                 (Respondent 4, Hemtjänsten)	

4.6.2	Män	från	Hemtjänsten 

När respondenterna fick frågan om de tror att det förväntas särskilda saker av en manlig 

eller kvinnlig ledare för att få samma uppskattning och respekt, svarade respondent 2 att 

personligen tror han inte att det spelar någon roll, utan det handlar om vilken kompetens 

och position man besitter. Respondent 3 menar att det är enklare att bli accepterad som 

man av sina grupper, vilket även respondent 2 upplever. Vidare tror respondent 3 att 

tjejer, framförallt unga får arbeta hårdare för att bli accepterade i grupperna, då han anser 

att det har lika stor inverkan som manligt och kvinnligt, för att få mandat i en grupp. 

Således säger respondent 2 att man får mycket gratis för att man är manlig och att man 

redan är accepterad. Vidare svarade respondent 5 att kvinnor har det svårare att nå högre 

positioner på grund av glastaket och andra teorier man diskuterar. Han tror även att det 

finns en del strukturella skillnader, men att i deras verksamhet som är kvinnodominerad 

är det enklare som kvinna att komma in som ledare.  
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“Nu är det nästan så att jag inte vågar säga det men en kvinnlig medarbetare sa att män 

är bättre chefer och män säger aldrig det.”  

 (Respondent 2, Hemtjänsten) 

 

När respondenterna sedan fick frågan om de upplever några svårigheter med att inta en 

chefsposition, svarade alla respondenter nej. Respondent 3 svarade att han inte upplevde 

det som man ur det perspektivet, han sa att det är färre manliga chefer, men det är inget 

som har gjort det svårare på något sätt. 

4.6.3	Kvinnor	från	Länsstyrelsen	

När respondenterna fick frågan om de tror att det förväntas särskilda saker av en manlig 

eller kvinnlig ledare för att få samma uppskattning och respekt, svarade Emma att det inte 

förväntas särskilda saker från henne, men att det kanske gör det utanför organisationen 

och att det kan vara svårare på andra myndigheter, där man inte är så uppmärksam på att 

människor ska behandlas könsneutralt. Vidare svarade Nina att hon inte heller upplevde 

att det är så på Länsstyrelsen, hon tror mer att det handlar om hur man är som person och 

hur mycket man framhäver sig. Även Karin från Länsstyrelsen menar att ibland hälsar de 

på männen före henne trots att hon är högre upp i hierarkin, hon känner att hon kan 

behöva presentera sig själv för att folk ska lägga märke till henne.  

 

“Om vi fyra kommer in i ett rum så har ju jag inte samma, per automatik, samma status 

som de två medelålders män i kostym har.” 

                                                                                                            (Karin, Länsstyrelsen) 

 

När respondenterna sedan fick frågan om de upplevde några svårigheter med att inta en 

chefsposition, svarade Emma och Nina nej. Emma kunde känna att man oftast måste 

hävda sig mer kompetensmässigt som kvinna. Medan Nina ansåg att det kom ganska 

naturligt att hon kunde gå vidare till en chefsposition, då hon arbetat där längst och hade 

en del erfarenhet sedan tidigare.  

 

“Jag var tvungen att hela tiden rabbla upp allt jag visste, och slänga med termer som var 

tekniska för att få ögonkontakt, eller få möta och få någon slags uppmärksamhet. Sen kan 

man ju uppleva skillnader gentemot andra organisationer, eller vid vissa tillfällen 

upplevt att manliga kollegor har lättare att bli lyssnade på, i vissa sammanhang.” 
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                   (Emma, Länsstyrelsen) 

4.6.4	Män	från	Länsstyrelsen		

När respondenterna fick frågan om de tror att det förväntas särskilda saker av en manlig 

eller kvinnlig ledare för att få samma uppskattning och respekt, svarade Fredric och Lars 

att det inte förväntades särskilda saker av dem som män för att uppnå detta. Enligt Fredric 

har män som är ledare lättare för att få uppskattning och respekt. Han anser att hans 

kvinnliga kollegor behöver kämpa mer för att bli uppskattade, och är mycket mer 

ifrågasatta. Om verksamheten har kvinnliga kollegor som hamnat i en sits där man blir 

ifrågasatt, så anser han att det är ganska dömande av omgivningen att de inte klarar den 

rollen. Utifrån vad Fredric har sett, så sa han även att man klarar sig ganska bra som man. 

Medan Lars tror det handlar om de olika personliga egenskaper individen besitter som 

chef, han tror inte det har en koppling till könet. Däremot kan han tänka sig att det kan 

vara så på en arbetsplats som är mans eller kvinnodominerade. Här tänker Lars att det kan 

finnas ett annat motstånd eller form av osäkerhet. En osäkerhet av att komma in som ny 

chef inom ett yrke som är dominerade av motsatt kön kan leda till en avvaktande 

inställning, samt att det kön som är minoritet behöver bevisa mer att de är bra i sitt arbete 

för att bli accepterade. Dock är detta ingenting som han känt av på sin egen arbetsplats, 

då de har en likartad värdegrund och synsätt på de här frågorna.  

 

“Mina kvinnliga kollegor behöver bevisa att de faktiskt är duktiga chefer. Medan vi män 

liksom är mer “jajjemen” och så ska det till ganska mycket innan man har ansetts som 

att man inte duger. Så där tycker jag faktiskt att det finns en tydlig orättvisa.” 

 

                  (Fredric, Länsstyrelsen) 

 

“Det krävs lite mer av en kvinna. För att bli accepterad, för att få respekt, för att bli 

lyssnad på. Åtminstone i ett initialt skede, så tror jag det.” 

      (Lars, Länsstyrelsen)	

4.7	Genus	betydelse	till	att	nå	en	ledarposition	

4.7.1	Kvinnor	från	Hemtjänsten	

När respondenterna fick frågan om könet har betydelse för att nå en ledarposition, 

svarade respondent 1 att könet inte har någon betydelse, utan att det mer handlar om 
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sättet man utför ledarskapet på. Medan respondent 4 svarade att det nog kan vara både 

och, att könet och egenskaperna har en betydelse. Detta är bara en känsla hon har, men 

hon tror att män har det något enklare att få chefspositioner, då män är mer 

handlingskraftiga än kvinnor. De ses inte som lika empatiska och det anser hon på något 

vis är en kvalitet som sätts hos chefer, att de ska vara mer ledande och styrande snarare 

än relationsskapande. När respondenterna sedan fick frågan angående vad de anser är 

faktorn till att det finns färre kvinnor/fler män på ledande befattningar, svarade 

respondent 1 att kvinnor är mer försiktiga och män ifrågasätter mer. Män är mer strikta 

och hårda, de lyfter upp saker direkt. Medan respondent 4 inte riktigt kunde svara på den 

frågan, då det inom deras verksamhet är fler kvinnor än män på ledande positioner. Men 

hon kan tänka sig att det kan vara så inom mansdominerade yrken eller där det är 

likvärdigt, där kanske det är främst män som söker. 

4.7.2	Män	från	Hemtjänsten		

När respondenterna fick frågan om könet har betydelse för att nå en ledarposition, 

svarade både respondent 2 och 3 nej, det handlar istället om sättet man väljer att utöva det 

på. Respondent 2 tror också att man får mer möjligheter att utöva ledarskap vid 

uppväxten som kille, än när man är tjej. Vidare menar respondent 3 att det handlar om 

egenskaper och kvalifikationer hos individen. Respondent 5 svarade att han ville tro att 

det är utifrån vilket ledarskap man bedriver och kompetensen man besitter, men han sa 

även att det är givet att kön kan påverka möjligheterna. När respondenterna sedan fick 

frågan angående vad de anser är faktorn till att det finns färre kvinnor/fler män på ledande 

befattningar, svarade respondent 2 att om en man besitter en ledarposition, så kan 

omgivningen förvänta sig att han är på jobbet större delen av sin tid. Sen påpekade han 

även graviditet och mammaledighet som en påverkan, då man behöver hitta en ersättare 

för dem när de är borta. Han tror även det handlar om vilka förutsättningar personen hade 

när hen växte upp, då han tror att pojkar får mer chans att utöva ledarskap, vilket handlar 

mycket om de hierarkiska strukturerna i lekarna som utövas. Vidare tror både respondent 

3 och 5 att det har mycket med tradition och maktstrukturer att göra. Respondent 5 menar 

att män alltid har varit framför kvinnor i arbetslivet. Båda tror även att det grundar sig i 

en större samhällsfråga. 

4.7.3	Kvinnor	från	Länsstyrelsen	

När respondenterna fick frågan om könet har betydelse för att nå en ledarposition, skulle 

Emma vilja tro att det är sättet man använder sitt ledarskap på som gör att man uppnår en 
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ledarposition, och inte att det har att göra med genus. Samtidigt svarade Nina att könet 

bör ha en påverkan, att det är ingenting som går att sticka under stolen med, inte om man 

ser på statistiken. Vidare svarade Karin att när man väl besitter tjänsten är det personliga 

egenskaper och sättet man är som har en betydelse. Hon menar att det luriga är när man 

ska söka tjänsten som chef, att det handlar mycket om att kvinnor som söker en 

chefsposition, behöver ha ett starkt självförtroende och tro på sig själva till att klara av 

den rollen, vilket hon kan se på cheferna inom hennes verksamhet, på samma nivå. 

 

“Vi är ju på rätt väg, men vi har ju långt kvar i vissa områden där det ska kännas 

naturligt att en kvinna är chef fortfarande.” 

                                                                                                             (Nina, Länsstyrelsen) 

 

När respondenterna sedan fick frågan angående vad de anser är faktorn till att det finns 

färre kvinnor/fler män på ledande befattningar, svarade Emma att hennes blygsamhet och 

någon forma av jantelag gjorde att hon inte sökte chefspositionen från början. Hon tror att 

det finns ett mindre intresse för att styra och leda hos kvinnor. Vidare svarade Nina att det 

fortfarande kan sitta i gamla normer och värderingar om man tänker på samhället i stort. 

Att det är strukturer som har hängt med ganska länge och det tar tid att förändra i många 

generationer. Nina menar att det finns stora skillnader i det obetalda hem och 

omsorgsarbetet, vård av barn och uttag av föräldraledighet som då missgynnar en karriär 

för en kvinna. Att det är stora skillnader av vad som förväntas när man är en kvinna, 

vilket handlar om att man ska ha ett fint hem och lägga mer tid på att inreda och städa, 

som man då ska orka med samtidigt som att vara chef, vilket leder till att man bränner ut 

sig. Karin menar att det handlar om ett genussystem med en manlig överordning som gör 

att det fortfarande är fler män än kvinnor på ledande positioner. 

 

“Det är ju inte så att män råkar födas till chefer, utan det är ju en process liksom, som 

göra att det är tuffare för kvinnor.” 

                                                                                                            (Karin, Länsstyrelsen) 

4.7.4	Män	från	Länsstyrelsen	

När respondenterna fick frågan om de tror att könet har en betydelse för att nå en 

ledarposition, svarade Fredric och Lars att det handlar om sättet man utför ledarskapet 

och inte könet. Fredric menar att könet skapar lite olika, att det blir mer uppförsbacke för 



62	
	

hans kvinnliga kollegor. Vidare nämnde Lars att i deras verksamhet utgår de från den 

kravprofil som de satt upp och att de alltid välkomnar både manliga och kvinnliga 

sökande. Ett exempel som Lars tog upp var att om de hamnar i en valsituation, där de har 

två lika bra sökande, där det väger jämnt, men den ena är en man och den andra en 

kvinna. Då får de verkligen fundera på vilket val de gör, här kan könet ha en betydelse. 

Men fram tills dess är det kompetensen och erfarenheten som vägts in. Om det på slutet 

väger helt jämnt och det är en verksamhet med enbart kvinnor, då kan det i just den 

situationen vara positivt att vara en man och tvärtom. 

 

”Det handlar ju om att göra någonting som man trivs med och där tror jag, i det 

perspektivet, att könet inte spelar någon roll. Så tror jag där spontant.”  

    

                  (Fredric, Länsstyrelsen) 

 

När respondenterna sedan fick frågan angående vad de anser är faktorn till att det finns 

färre kvinnor/fler män på ledande befattningar, svarade Fredric att det kan delas in i ett 

antal olika faktorer. Den ena faktorn är grund för att bli en bra ledare. Han anser att 

personen behöver komma från en situation där man har rekryterats till ett arbete eller 

yrke. Om det är färre kvinnor inom det yrket, blir det också färre kvinnor som kommer att 

konkurrera om de chefspositionerna. Den andra faktorn han nämner handlar om 

självförtroendet, att våga inse att man duger som chef. Fredric tror att killar kanske 

saknar den lilla egna självinsikten. Samtidigt menar Lars att det bygger på historiska skäl, 

att det på många håll finns en uttalad mentalitet som visar på att det alltid varit så här. 

Detta tror han är en orsak, tillsammans med att man inte tittat på hur man rekryterar sina 

chefer. Enligt honom är det viktigt att bredda rekryteringsunderlaget för att få fler att 

söka. Då det inte bara handlar om att ta in chefer för att man tänker lika, utan enligt 

honom vill man få in olika synvinklar och aspekter för att det ska bli så bra som möjligt i 

slutändan. Vidare tror Lars att män och kvinnor har olika faktorer som spelar in när det 

kommer till att inta en chefsposition, män ser det som mer rimligt, medan kvinnor tänker 

att de fått det utifrån sin kunskap och erfarenhet.	

4.8	Gemensamma	antaganden	inom	Länsstyrelsen	och	Hemtjänsten	

Samtliga respondenter från Länsstyrelsen och Hemtjänsten framhävde att det är fler 

kvinnliga enhetschefer inom deras verksamheter och faktorn till detta tror de beror på att 
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det är fler kvinnor som söker dessa tjänster. Gällande frågan om de haft eller har någon 

ledarförebild var det igen från varken Länsstyrelsen eller Hemtjänsten som hade en 

förebild som stack ut, utan de flesta hade antingen en mentor eller tidigare chef som de 

såg upp till eller tog inspiration från. Vidare var samtliga respondenternas drivkraft för att 

nå en ledarposition att framförallt kunna påverka andra, men även den personliga 

utvecklingen som uppstod genom att se andra lyckas med sitt arbete. 

 

“De kvinnor som jag träffar ger ett väldigt ambitiöst och intressant intryck och väldigt 

kunniga utifrån sin utbildning, vilket är något jag inte ser hos de manliga sökande.” 

        

             (Lars, Länsstyrelsen) 	
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5.	Analys	

I detta kapitel kommer empiriinsamlingen med hjälp av intervjuer och alternativ data 

analyseras och diskuteras utifrån studiens syfte och de teorier som vi valt att förhålla oss 

till. Vi vill undersöka om könet har en betydelse för att nå en ledarposition, samt få en 

ökad förståelse kring gapet mellan manligt och kvinnligt ledarskap. Analysen kommer att 

delas in i sex olika delar: synen på ledarskap, synen på manligt och kvinnligt ledarskap, 

transformativt ledarskap, transaktionellt ledarskap, motstånd och hinder till att nå en 

ledarposition, samt likheter och skillnader mellan en statlig myndighet och en kommunal 

verksamhet. 

5.1	Uppsatsens	analys	och	resultat	på	aggregerad	nivå	

Figuren nedan har konstruerats utifrån analysmodellen i den teoretiska referensramen. 

Vidare har tillägg gjorts utifrån vad vi fått fram i analysen, vilket innefattar nyuppkomna 

resultat som urskiljs i pilarna längst till höger.	

	

Figur 10: Sammanfattning av analys och resultat (författarnas egen modell). 
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Hårda	och	starka
Betraktas	som	en	norm

Männen	visar	sig	inte	besitta	
ett	transaktionellt	ledarskap

Kvinnligt	
ledarskap

Lojal	och	respektfull
Vänlighet	och	värme
Deltagande	stil
Motivera,	inspirera	och	visa	
hänsyn
Svaga,	omhändetagna	och	
mjuka
Motstånd	och	osynliga	hinder

Upplever	inga	motstånd	och	
hinder	för	att	uppnå	en	
ledarposition

Transformativt	
ledarskap

Beslutteori
Agera	på	medarbetarnas	
känslor
Framställa	vision,	inspirera	och	
samarbeta
Organiserad	ledarskapsprocess

Både	männen	och	kvinnorna	
besitter	detta	ledarskap
En	blandning	av	
Transformativt	och	
Transaktionelllt	ledarskap	är	
att	föredra	
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Resultatet i figuren visar att männen inte besitter ett transaktionellt ledarskap, utan ett 

transformativt ledarskap tillsammans med kvinnorna, vilket talar emot teorin. Det visar 

även att kvinnorna från Länsstyrelsen och Hemtjänsten inte upplevde några motstånd 

eller hinder för att nå en ledarposition, vilket också blir motsägelsefullt gentemot vad som 

togs upp i teorin om glastaket (Storvik & Schøne, 2008;	Hoyt, 2010). Således kan vi enbart 

få ut information som går att koppla till det transaktionella ledarskapet genom att se till 

kvinnans generella antaganden om män, vilket blir mer ett indirekt antagande. 

5.2	Synen	på	ledarskap	inom	Länsstyrelsen	och	Hemtjänsten	

Samtliga manliga och kvinnliga respondenter har ett gemensamt synsätt på ledarskap. 

Där de framhäver viktiga ståndpunkter som uppmuntran, engagera hela gruppen, vara 

ärlig, tydlig, samt vara ett starkt team där alla känner att de behövs och arbetar mot 

gemensamma mål (se figur 10). Detta styrks genom Bohlin (2006) som visar betydelsen 

av att kunna se helheten, samt leda medarbetarna mot företagets mål. Vidare bekräftas 

detta genom Fernandez (2008) som menar att en ledare kommunicerar med sina 

medarbetare och motiverar dem för att åstadkomma förändring. Således påpekar Mencl, 

Wefald och Van Ittersum (2016) att ledaren är kopplad till och engagerad med sina 

medarbetare. Fortsättningsvis beskrev samtliga män ett mindre bra ledarskap genom att 

individen enbart ser till sin position, fattar samtliga beslut på egen hand, eller inte har 

någon struktur kring hur saker ska genomföras. Detta förknippas med ett chefskap där 

Kotter (1990) menar att det syftar till att frambringa en uppbyggnad, ordning och 

förutsägbarhet, där chefen har kontroll och är en beslutstagare. Vidare beskrev samtliga 

kvinnor ett mindre bra ledarskap genom att vara fyrkantig, enbart se till siffror och vara 

otydlig, samt att fastna i gamla mönster och hjulspår, samt inte vara närvarande för sin 

personal. Följaktligen kopplas detta till Yukl (2010) som benämner detta som ett 

chefskap genom att utöva kontroll, fokusera på order och vara resultatinriktad. Utifrån 

detta går det konstatera att båda könen har ett förhållandevis gemensamt synsätt när det 

handlar om ett bra och mindre bra ledarskap.  

	

5.3	Synen	på	manligt	och	kvinnligt	ledarskap	inom	Länsstyrelsen	och	Hemtjänsten	

Samtliga kvinnor har gemensamma generella åsikter om det manliga ledarskapet. De tror 

att män inte tänker lika brett som kvinnor, att de är mer enkelspåriga, fyrkantiga och 

enbart ser till en sak. Att de är mer raka, tydliga och inte så igenkännande (se figur 10). 

Detta kan förstås genom Bear, Cushenbery, London och Sherman (2017) som menar att 
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förväntningarna på manligt och kvinnligt ledarskap går att urskilja genom att män anses 

mer agentiska, bestående av tillit, aggressivitet och självriktning. Vidare framkom det av 

en kvinnlig enhetschef från Länsstyrelsen att män är bättre på att ta plats, att det finns en 

djupt rotat kultur som premierar manligt beteende, eller att individer drar sig till 

likasinnade. Således menar Hirdman (1988) att den manliga normen blir mindre ifrågasatt 

och tvärtom. Kvinnorna från Länsstyrelsen menar att de ibland måste upprepa sig eller 

prata i vissa termer för att kunna nå fram, då de manliga kollegorna har lättare att bli 

lyssnade på. Samtidigt behöver de många gånger presentera sig själva för att folk ska 

lägga märke till dem och deras position. Enligt en kvinnlig enhetschef från Länsstyrelsen 

framkom det även att faktorn till att det är fler män än kvinnor på ledande positioner 

kunde bero på någon form av jantelag, att det finns ett mindre intresse för att styra och 

leda hos kvinnor, samtidigt som kvinnorna från Hemtjänsten menar att kvinnor är mer 

försiktiga och att män ifrågasätter mer, de lyfter fram saker direkt. Detta styrks genom 

Storvik och Schøne (2008) som menar att orsaken till att fler män än kvinnor besitter en 

ledande position beror på att färre kvinnor väljer att söka tjänsterna. De förväntar sig att 

bli diskriminerade och därmed avstår från att söka. 

 

Fortsättningsvis kunde samtliga män inte urskilja några avsevärda skillnader mellan män 

och kvinnors ledarskap inom deras verksamheter. Således menar Wahl (1996) att 

begreppet ledarskap är könsneutralt. Däremot osynliggörs eller förnekas kön, då 

samhället inte tar hänsyn till mansdominansen på ledande positionerna, vilket uppfattas 

som neutralt. På grund av detta är det generellt fortfarande fler män än kvinnor på 

ledande positioner, även att de besitter liknande kunskaper och egenskaper. Sett till 

Länsstyrelsen och Hemtjänsten är det däremot fler kvinnor än män på ledande 

befattningar, vilket är väsentligt att beakta, då statistik visar på att det ser ut såhär inom 

offentlig sektor. Inom den privata sektorn är det emellertid fortfarande markant fler 

manliga än kvinnliga chefer (Statistiska centralbyrån, 2004; Statistiska centralbyrån, 

2016). Vidare framkom det av männen från Hemtjänsten att en indirekt orsak till att det 

är fler män än kvinnor på ledande positioner handla om traditioner och maktstrukturer, att 

män alltid varit framför kvinnor i arbetslivet. En manlig enhetschef från Länsstyrelsen 

diskuterar kring faktorer som anses vara avgörande till att fler män intar ledande 

positioner. Den ena är grund, om det är färre kvinnor inom ett yrke, blir det också färre 

kvinnor som konkurrerar om positionerna. Den andra är självförtroende, att våga inse att 

man duger som chef. Således menar Storvik och Schøne (2008) att det kan bero på att det 
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är färre kvinnor som söker dessa tjänster. Det här blir därför ett generellt antagande sett 

till andra verksamheter, då Länsstyrelsen och Hemtjänsten har fler kvinnliga chefer och 

fler kvinnliga sökande till tjänsterna. Att resultatet visar detta inom Hemtjänsten beror på 

likt Hooiberg och Choi (2001) samt Andersson och Hanssons (2011) uttalande om att den 

kommunala verksamheten innefattar omsorgsarbete, vilket ligger nära det traditionella 

som förknippas med kvinnor. Således anser en manlig enhetschef från Hemtjänsten att 

relationsbygget är starkare på kvinnornas sida, samtidigt som en manlig enhetschef från 

Länsstyrelsen menar att kvinnorna är mjuka och har förmågan att lyssna in, vilket 

förknippas med Bear, Cushenbery, London och Sherman (2017) som menar att kvinnor 

ses som mer kollektiva, med karaktärsdrag som vänlighet, oro för andra, värme och 

mildhet (se figur 10). Följaktligen menar männen från Länsstyrelsen att kvinnor blir mer 

ifrågasatta och behöver kämpa mer för att bli uppskattade och att de behöver bevisa mer 

att de faktiskt är duktiga chefer. På grund av att männen i detta fall är en minoritet i 

verksamheterna trodde vi det skulle vara svårare för dem att komma in i gruppen eller 

framhäva sig själva. Men detta var ingenting som de upplevde, då männen från 

Hemtjänsten nämnde att deras kvinnliga kollegor hade sagt att dem redan är respekterade 

i gruppen, därför känner de inte någon skillnad av att vara en minoritet. Det här kan bero 

på vad SOU (2014:81) menar, att maskulinitet har en högre status av att vara en 

minoritet, därav finner inte männen en negativ påverkan av att vara underrepresenterade i 

en kvinnodominerad kommunal verksamhet. 

 

5.4	Transformativt	ledarskap	

Ett av flera intressanta resultat som vi fått fram i studien är att både männen och 

kvinnorna från Länsstyrelsen och Hemtjänsten lutar mer åt ett transformativt ledarskap, 

snarare än ett transaktionellt ledarskap (se figur 10). Detta är intressant då Eagly, 

Johannesen-Schmidt och Van Engen (2003) beskriver det transformativa ledarskapet som 

kvinnligt, då de besitter egenskaper som lojal, stödjande och respektfull. Medan det 

transaktionella ledarskapet som manligt, då de besitter egenskaper som strikt, hierarkisk 

och målmedveten. Denna uppdelning trodde vi skulle framhävas tydligare bland studiens 

respondenter, därmed började vi diskutera kring om det är könet snarare än 

ledarskapsstilen som har betydelse för att nå en ledarposition. Detta för att männen och 

kvinnorna besitter liknande egenskaper, trots detta är det generellt sett fler kvinnor än 

män på ledande befattningar inom offentlig sektor. Vidare kan detta bero på att kvinnorna 
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från Länsstyrelsen och Hemtjänsten inte kände av några motstånd eller hinder för att nå 

en ledarposition. Enligt Kollega (2017) tillämpas ledarskap olika beroende på om du är 

en man eller kvinna, detta eftersom personliga egenskaper kan associeras med kön. 

Således påstod majoriteten av männen och kvinnorna från verksamheterna att det var 

ledarskapsstilen snarare än könet som var av betydelse för att inta en ledande position. 

Det här eftersom de ansåg att personliga egenskaper var en avgörande faktor, vilket går 

att styrka med Hoyt (2010) som menar att manligt och kvinnligt ledarskap inte skiljer sig 

avsevärt mycket, utan det som utgör en avgränsning är de egenskaper som förknippas 

med ett effektivt ledarskap. 

 

Fortsättningsvis besitter samtliga respondenter personliga egenskaper som lojal, lyhörd, 

tillmötesgående och planerande, vilket innebär att enhetscheferna från Länsstyrelsen och 

Hemtjänsten besitter komponenten idealiserat inflytande enligt Cheung och Wong 

(2011). De innehar även ett ledarskap som innebär tydlighet, lyssna, leda och samverka 

(se figur 10). Vidare kan detta förklaras och förstås genom studiens transformativa teori, 

då denna enligt Cheung och Wong (2011) består av en ledare som uppmuntrar och är 

tydlig. Samtidigt som Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att ledaren är respektfull och 

engagerad i sina medarbetare. Således handlar det enligt båda könen från Länsstyrelsen 

och Hemtjänsten om att kunna se sin personal och att arbeta i team, samt att inte vara 

rädd för att delegera ut arbetsuppgifter. Även här går det urskilja en tydlig koppling till 

den transformativa teorin, då ledaren och medarbetaren lär av varandra, kommer till en 

gemensam förståelse och upprättar värderingar tillsammans (Luzinski, 2011). Sett utifrån 

männen från Länsstyrelsen togs det upp att ledarskap handlar om att förstå att det är ett 

paket av en helhet. Detta var även betydande för Bohlin (2006) att kunna se helheten och 

inspirera sina medarbetare, vilket enligt författaren är väsentliga ståndpunkter inom 

begreppet ledarskap, likaväl som att lyssna och vara tydlig. 

 

Följaktligen ansåg samtliga respondenter inom verksamheterna att deras drivkraft till att 

nå en ledarposition var att påverka andra och personlig utveckling som uppstod genom att 

se andra lyckas med sitt arbete. Detta kan förstås med det transformativa ledarskapet, då 

det enligt Cheung och Wong (2011) förknippas med medarbetarnas kreativitet på 

individnivå, där ledaren uppmuntrar sina medarbetare att överskrida sin kapacitet, för att 

ge bättre service och fullfölja sina åtaganden. Det här anser Bass (1985) vara effektivt, då 

ledaren vill öka medarbetarnas prestation. Vidare kopplas männen från Länsstyrelsen och 
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Hemtjänsten till den intellektuella stimulansen som existerar inom det transformativa 

ledarskapet. Detta genom att männen låter sina medarbetare själva lösa problem som 

uppstår och skapa förutsättningar, då de ganska snabbt upptäcker vad en grupp kan 

hantera på egen hand och när de som chefer behöver rycka in. Det här styrks med Cheung 

och Wong (2011) samt Jacobsen och Thorsvik (2002) som menar genom att få 

medarbetarna att tänka i nya banor, blir de observanta över de problem som kan 

uppkomma och kan då diskutera med varandra om möjliga åtgärder som måste tas till, 

vilket testar deras kreativa förmågor. Även individualiserad övervägning går att koppla 

till männen från Hemtjänsten, då de lyssnar in väldigt mycket, är lyhörda och ser varje 

individ som unik. En transformativa ledare som använder sig av detta tillvägagångssätt 

observerar sina medarbetares behov genom utveckling och delar därför ut arbetsuppgifter 

så att det stimulerar individens inlärning (Cheung & Wong, 2011; Mencl et al., 2016). 

 

Vidare beskriver Eagly, Johannesen-Schmidt och Van Engen (2003) det transformativa 

ledarskapet genom att det inte kan utföras lika effektivt hos kvinnliga ledare som hos 

manliga ledare. Således stämmer inte detta överens med studiens resultat på en kvinnlig 

enhetschef från Hemtjänsten, då vi kan associera detta med undersökningarna som 

hennes medarbetare utfört inom de två hemtjänstgrupperna hon är enhetschef över. 

Undersökningarna visar på goda resultat, då hennes medarbetare tycker att hon är en 

mycket bra ledare, detta då hon ligger på ett resultat nära 5/5 inom båda hennes grupper. 

Detta innefattar hennes styrning, ledarskap och motivation till hennes medarbetare 

(Jönköpings kommun, 2016). Vidare går det uppkommande resultatet ytterligare styrkas 

då även Schein (2001) menar att chefer av respektive kön uppfattar att sådant som är 

förknippat med goda resultat inom ledarskap främst kommer ifrån män snarare än 

kvinnor. Således visas inte detta hos den kvinnliga enhetschefen från Hemtjänsten, då 

hon har mycket goda resultat. 

 

Vidare enligt Jönköpings kommun (2017) ska en enhetschef besitta egenskaper som 

initiativtagande, resultatinriktade, organiserade och förtroendegivande för att uppnå 

positionen. Således går detta koppla till den transformativa teorin som enligt Jacobsen 

och Thorsvik (2002) innefattar en ledare som är inspirerande och vill framställa en vision. 

Den resultatinriktade egenskapen associeras med det transaktionella, då teorin framhäver 

en ledare som enligt Bass (1985) främst lägger fokus på tid och effektivisering och 

prestationsprocessen snarare än innehållet. Därav anser vi att Jönköpings kommun främst 
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strävar efter en ledare som besitter det transformativa ledarskapet, men också en del av 

det transaktionella, då Dartey-Baah (2015) anser att en ledare bör vara en blandning av 

transformativ och transaktionell för att nå ett effektivt ledarskap. Fortsättningsvis är 

Jönköpings kommun utsatt för hårda besparingskrav enligt Jnytt (2018), därför anser vi 

att enhetscheferna bör framhäva sig mer som transaktionella vilket innebär ett ledarskap 

med högt fokus på effektivitet, vilket borde ha återspeglats i intervjuerna med 

enhetscheferna. Således borde aspekter som rör transaktionellt ledarskap framkommit, 

detta eftersom de verkar ha väldigt hårda krav på sig, vilket gör att de måste effektivisera 

sitt arbete ytterligare. På så vis borde de ha framhävt sig som mer kontrollerande, 

resultatinriktade, samt ha en hårdare övervakning på samtliga medarbetare. Detta på 

grund av att Hemtjänsten, som kommunal verksamhet utifrån egna erfarenheter har en 

viss tidsram de alltid måste vara hos en brukare, följer de inte brukarens beviljade schema 

får dem inte heller betalt för hela besöket. Ledarna bör därmed i denna mening vara 

transaktionella, men utifrån respondenternas åsikter är de transformativa, vilket ger oss 

delade meningar kring vilken ledarskapsstil de besitter.  

 

Följaktligen till Länsstyrelsen (2017) som beskriver en ledare som bör inspirera sina 

medarbetare och bevara deras initiativförmåga och engagemang, vilket kopplas till den 

transformativa teorin som enligt Cheung och Wong (2011) visar på att ledaren ska 

uppmuntra och engagera medarbetarna. Enligt Länsstyrelsen (2014) ska tjänsten som 

beredskapsdirektör innefatta en ledare som är lyhörd, tydlig och samverkande, vilket även 

detta kopplas till den transformativa teorin, då den enligt Cheung och Wong (2011) 

innefattar en ledare med organisatoriskt engagemang. Utöver detta framhävde även en 

manlig enhetschef från Länsstyrelsen som är beredskapsdirektör att han är en lyhörd, 

tydlig person och en stödjande lagledartyp, vilket tyder på att Länsstyrelsen går utefter 

vad de framhäver i platsannonsen som viktiga egenskaper för att besitta positionen.  

 

5.5	Transaktionellt	ledarskap	

Följaktligen sett till resultatet ovan förknippar Eagly, Johannesen- Schmidt och Van 

Engen (2003) manliga ledare med det transaktionella ledarskapet, med anledning av att 

ledaren kontrollerar sina medarbetare och relationen mellan dem bygger på styrning. 

Vidare framhäver Bass (1985) att ledaren har ett inflytande på det existerande systemet 

och kulturen, samt kontrollerar prestationsprocessen snarare än innehållet. Utifrån 
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ovanstående studiers förklaring, motsäger detta studiens resultat då ingen av männen från 

Länsstyrelsen eller Hemtjänsten framhävde sig som transaktionella (se figur 10). Således 

hade en kvinnlig enhetschef från Hemtjänsten endast indirekta antaganden angående en 

tidigare manlig kollega som månadsvis skrev ut alla listor och kontrollerade sina 

medarbetare, han var inte heller speciellt närvarande för sina medarbetare. Samtidigt som 

en manlig enhetschef från Hemtjänsten hade outtalade meningar om att hans tidigare 

chefer som främst varit män, pekade med handen och bara sa vad som skulle göras, och 

hade enbart det ekonomiska tänket i fokus. Vidare går detta ytterligare associera till ett 

chefskap, då Sveningsson och Alvesson (2010) menar att relationen mellan medarbetaren 

och ledaren är instrumentell, vilket påvisas vara ett manligt agerande, som handlar om ett 

mer ge och ta förhållande. På så vis kan vi endast koppla den transaktionella teorin till 

kvinnors generella åsikter om män, samt några av respondenternas tidigare chefer och 

manliga kollegor (se figur 10). Således anser vi att detta kan bero på att vi inte har 

kommit åt män som faktiskt varit transaktionella, trots att vi har intervjuat ett flertal män 

inom verksamheterna. Fortsättningsvis anser vi att det kan handla om att individer i 

dagens samhälle inte vill framstå sig som strikta, hierarkiska och målmedvetna, då det 

kan betraktas som någonting negativt.  

 

Följaktligen kopplas passivt ledarskap för undantag till samtliga från Länsstyrelsen och 

Hemtjänsten, då flera respondenter uttrycker sig vara avvaktande för att samla in 

information innan de vidtar åtgärder. Samtidigt agerar de inte alltid på alla problem som 

uppstår, då en manlig enhetschef från Hemtjänsten tror att det kan grunda sig i att han 

som manlig chef inte känner att han behöver vara lika delaktig i bråk, vilket han tolkar 

som att medarbetarna inte bjuder in honom till bråket. Vidare går detta styrka med Bass 

och Avolio (1994) uttalande om att en ledare agerar på händelser efter att ett visst 

beteende eller felsteg har uppstått, samt att ledaren ska lyckas lösa problem när något 

redan inträffat, istället för att förhindra att det inträffar (Wolvén, 2000). Således kopplas 

aktivt ledarskap för undantag till en manlig enhetschef från Hemtjänsten, då han 

månadsvis delar ut en uppföljning till respektive medarbetare angående hur det går för 

dem. Detta för att kontrollera att de utför sitt arbete korrekt, vilket styrks med Wolvén 

(2000) som menar att det handlar om en övervakning av prestanda för att undvika felsteg. 

Att ledaren utformar en standard för ett korrekt eller inkorrekt utfört arbete.  
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Fortsättningsvis anser en manlig enhetschef från Länsstyrelsen och en kvinnlig 

enhetschef från Hemtjänsten att de är en blandning mellan uppmuntrande, stödjande och 

respektfull, samt strikt, hierarkisk och målmedveten. Vidare svarade resterande 

respondenter att de lutar mer åt de första egenskaperna men att de har tendenser till 

målmedvetenhet och att peka med hela handen. Detta kopplas till både det transformativa 

och transaktionella ledarskapet (Eagly, Johannes- Schmidt och Van Engen, 2003), då 

respondenterna menar att de ibland måste gå in och säga till och vara lite mer hårda, när 

det väl behövs. Således menar Dartey-Baah (2015) att ledaren bör fokusera på en 

kombination av det transformativa och det transaktionella ledarskapet, då detta anses 

generera ett komplett resultat. Att respondenterna använder sig av båda kan i Dartey-

Baahs (2015) fall bero på att ledaren vill uppnå maximal effektivitet och generera 

organisatoriska resultat, vilket betyder att ledaren både kan besitta egenskaper inom den 

transformativa och transaktionella ledarskapsstilen. Att den kvinnliga enhetschefen från 

Hemtjänsten ibland måste agera transaktionellt kan förstås genom Hoyt (2010) som 

menar på att det är vanligt att individer associeras med maskulina egenskaper som 

dominans och aggressivitet.  

	

5.6	Motstånd	och	hinder	till	att	nå	en	ledarposition	

Ytterligare en intressant aspekt är att majoriteten av respondenterna från Länsstyrelsen 

och Hemtjänsten anser att en underordning av kvinnor och en överordning av män inom 

ledande positioner beror på samhällsstrukturen, vilket enligt många av studiens manliga 

och kvinnliga respondenter handlar om traditioner, makt, normer och värderingar. Vidare 

kopplas detta till Baker (2014) som menar att en underordning av kvinnor inom ledande 

positioner inte har att göra med orättvisa, utan det handlar om de kulturella 

uppfattningarna som finns om män och kvinnor. Samtidigt kan Appelbum, Audet och 

Miller (2003) styrka detta, då de menar att vissa forskare uttalar sig om att det är 

samhället som har skapat denna divergens mellan manligt och kvinnligt ledarskap. 

Således är detta intressant då de flesta fortfarande lever kvar i gamla mönster, vilket kan 

vara en av anledningarna till att fler män än kvinnor besitter ledande positioner utanför 

den offentliga sektorn idag. Detta anser vi är något som tar lång tid att förändra, men bör 

beaktas mer i dagens samhälle. Enlig Länsstyrelsen (2018) går det idag urskilja en olikhet 

som visar att kvinnor snarare än män blir chefer på en mellannivå, då män väljer att inta 

högre chefsnivåer. Detta förstås genom SOU (1994:3) som menar att kvinnor som intar 
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en ledande position, gör det oftast i mindre organisationer med ett mindre inflytande. 

Vidare anser vi att Hemtjänsten är en position som ger ett mindre inflytande då ledaren 

inte kan klättra längre upp i hierarkin, därav färre manliga sökande än kvinnliga. 

 

Följaktligen kan vi med hjälp av könsmaktsordningen i studiens teoretiska referensram 

enklare förstå respondenternas uttalande om att det är samhällsstrukturen, normer och 

värderingar som utgör en underordning av kvinnor och en överordning av män på ledande 

positioner. Detta styrks med Hirdman (1998) som beskriver könsmaktsordningen som en 

samhällsstruktur, vilket betyder att männen fostrades till att besitta över all makt i 

samhället och i hemmet. Detta kopplas till respektive man från Hemtjänsten, då en 

manlig enhetschef menar att det handlar om vilka förutsättningar individerna har i sin 

uppväxt. Han tror att pojkar får mer chans att utöva ledarskap under barndomen, samt i de 

hierarkiska strukturerna i lekarna som utövas. Gemensamt menar männen att det har 

mycket med tradition och maktstrukturer att göra. Medan en kvinnlig enhetschef från 

Länsstyrelsen är helt övertygad om att män inte råkar födas till chefer utan att det är en 

process som gör att det är tuffare för kvinnor. Vidare går detta bekräfta då Kanter (1977) 

menar att kön och genus är förknippade med status och olika positioner inom 

organisationen, där männen värderas högre än kvinnorna. Samtidigt som Storvik och 

Schøne (2008) menar att män och kvinnor passar in på olika yrken och positioner, och 

upplevda hinder kan bero på medveten diskriminering till traditioner, vilket är 

förväntningar som grundas på kön om hur individer uppfattas. Fortsättningsvis existerar 

det enligt Hirdman (1988) ett osynligt genuskontrakt mellan könen. Detta innebär olika 

nivåer av faktiska föreställningar som förespråkar om hur män och kvinnor bör förhålla 

sig till varandra. Det här anser vi är ett kontrakt som individer förhåller sig till 

automatiskt, på grund av de förväntningar som existerar i dagens samhälle kring hur män 

och kvinnor ska agera som ledare. Utifrån studiens samtliga respondenter synliggörs ett 

mönster som tyder på detta osynliga genuskontrakt där män och kvinnor förhåller sig till 

hur man ska agera i vårt samhälle. Vi anser att det idag existerar många uppfattningar om 

hur ett bra ledarskap bör vara, vilket innefattar att få medarbetarna att växa, bygga och 

underhålla relationer, samt leda dem mot gemensamma mål tillsammans. Detta i sig gör 

att en ledare självgående bör vara transformativ för att nå detta på bästa sätt, vilket även 

framhävs utifrån studiens respondenter. 
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Fortsättningsvis menar Boschini (2004) att kvinnor har svårare att koppla karriär med 

familjelivet, detta då kvinnor förväntas ägna mer tid åt hushållsarbetet. Författaren menar 

att kvinnliga chefer lätt blir stressade av att ta hand om barn samtidigt som de ska göra 

karriär. Vidare kopplas det här till en kvinnlig enhetschef från Länsstyrelsen som sa att 

det förväntas mer av dem, att de ska ta hand om barn samtidigt som att de ska ha ett 

väldigt fint hem, vilket kan leda till utbrändhet hos kvinnor. Detta kan även förstås 

genom Wahl (2003) som menar att kvinnor tar på sig extra arbete i hushållet och på 

arbetsplatsen, där man inte hinner med det sociala utanför på grund av att arbetet tar för 

mycket tid. Vidare var detta något som främst kvinnor med barn kände av. Följaktligen 

menar Wahl (1996) att män och kvinnor i Sverige lever olika livsstilar med varierande 

kunskap, på grund av att arbetsmarknaden är könssegregerad och det föreligger en ojämn 

ansvarsfördelning i hushållet som en kvinnlig enhetschef från Länsstyrelsen även 

påpekade. Samtidigt sa en manlig enhetschef från Hemtjänsten att om en man har en 

ledarbefattning så kan samhället förvänta sig att han är på arbetet större del av sin tid, då 

kvinnor är borta en längre tid på grund av graviditet och mammaledighet, vilket gör att 

man behöver hitta en ersättare till dem. Fortsättningsvis kan detta kopplas till Storvik och 

Schøne (2008) som menar att en underrepresentation av kvinnor på ledande befattningar 

kan grunda sig i de egenskaper kvinnorna besitter och deras livsförhållanden utanför 

arbetsplatsen. 

 

Vidare enligt Storvik och Schøne (2008) samt Hoyt (2010) som menar att kvinnor 

upplever motstånd och hinder när de ska nå en ledande befattning, vilket har 

benämningen glastaket, som handlar om de osynliga och oanvända barriärerna som 

motarbetar kvinnor till att nå en ledarposition. Majoriteten av de kvinnliga 

respondenterna från Länsstyrelsen och Hemtjänsten sa att de inte kände av några hinder 

eller svårigheter, vilket de trodde kunde bero på att det är fler kvinnor än män som 

besitter en chefsposition inom deras verksamheter (se figur 10). Trots detta menar Hoyt 

(2010) att detta motstånd förekommer inom de flesta yrken, även kvinnodominerade. 

Vidare anser vi att denna faktor kan bero på att det är fler kvinnor som söker tjänsterna 

inom respektive verksamhet, då kvinnor anses vara mer lämpade till arbetet. Utifrån 

studiens resultat uppnår därmed inte kvinnorna glastaket, utan snarare glashissen 

tillsammans med männen (Storvik & Schøne, 2008; Hoyt, 2010), vilket leder till att 

studiens resultat om glastaket blir raka motsatsen av vad tidigare forskning fått fram.	
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5.7	Likheter	och	skillnader	mellan	en	statlig	och	kommunal	verksamhet	

Utifrån ovanstående analys kan vi konstatera att det finns fler likheter än skillnader 

mellan statliga myndigheter och kommunala verksamheter. Detta då majoriteten av 

respondenterna från Länsstyrelsen och Hemtjänsten inte kunde urskilja några större 

skillnader mellan deras kollegor och hur de är som ledare. De menar på att det beror på 

individens personliga egenskaper och att dessa egenskaper likaväl kan vara hos en manlig 

som hos en kvinnlig ledare. En manlig enhetschef från Länsstyrelsen, samt kvinnorna 

från Hemtjänsten kopplade mycket till sina politiska ledare (regeringen och 

kommunstyrelsen), att de alltid har dem i åtanke när de ska leda och föra sin arbetsgrupp 

och organisation framåt. Detta är något som Hooiberg och Choi (2001) diskuterat kring, 

då de anser att dessa ledare tar ansvar för fler regler, samt har fler begränsningar. En 

kvinnlig enhetschef från Hemtjänsten nämnde att hon är mitt emellan de politiska ledarna 

och sina medarbetare, hon känner att hon måste ta hänsyn till båda, då de har en budget 

att följa och fler regler de måste ta hänsyn till. Vidare anser Hooiberg och Choi (2001) att 

offentliga ledare bör ansvara för högre nivåer, ta hänsyn till fler regler, samt inneha fler 

begränsningar. Ledare inom offentliga organisationer bör enligt författarna vara mer 

bekymrade över att regler måste följas, samt att de anses ha en ostadig koppling till 

politiska ledare. 
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6.	Slutsats	

I detta kapitel sker en redogörelse av slutsatserna, där vi besvarar studiens 

frågeställningar och syftet som ligger till grund för uppsatsen. Vidare sker även en 

beskrivning av studiens teoretiska och praktiska bidrag, samhälleliga och etiska aspekter, 

kritik till studien, samt förslag på vidare forskning. 

Syftet med denna studie har varit att skapa en djupare förståelse kring gapet mellan det 

manliga och kvinnliga ledarskapet. Därmed tas studiens nedanstående frågeställningar i 

anspråk för att kunna få ut en slutsats kring det vi studerat. 

Hur verkar transformativt och transaktionellt ledarskap inom stat och kommun och 

vilken relation har det till manligt och kvinnligt ledarskap? 

Utifrån analysen går det urskilja fler likheter än skillnader mellan det manliga och 

kvinnliga ledarskapet inom Länsstyrelsen och Hemtjänsten. Detta eftersom samtliga 

respondenter använder ett transformativt ledarskap, snarare är ett transaktionellt 

ledarskap. Detta kan bekräftas genom att männen och kvinnorna besitter egenskaper som 

lojal, stödjande och respektfull, vilket Eagly, Johannesen-Schmidt och Van Engen (2003) 

beskriver som transformativt ledarskap. Däremot stämmer inte kvinnornas förväntningar 

på männen överens med vad de uttalar sig för att vara, då kvinnorna anser att de är 

fyrkantiga, strikta och inte så igenkännande, vilket stämmer överens med teorin om det 

transaktionella ledarskapet (Eagly, Johannes- Schmidt och Van Engen, 2003). Vidare kan 

vi inte generalisera könen då det är svårt att skilja dem åt, vi kan således inte kategorisera 

in transformativt som kvinnligt eller transaktionellt som manligt då båda könen besitter 

samtliga. Detta på grund av att en manlig och kvinnlig enhetschef från Länsstyrelsen och 

Hemtjänsten uttryckte att ett behov av en blandning är nödvändigt i många sammanhang. 

Sett till dagens samhälle kan det handla om att män och kvinnor inte vill framstå som 

strikta, hierarkiska och målmedvetna, detta då det inte passar in i de föreställningar som 

existerar. Således passar Länsstyrelsen in i det transformativa ledarskapet då de arbetar 

mycket med jämställdhet inom sin verksamhet (Länsstyrelsen, 2017; Länsstyrelsen 

2018). Däremot anser vi det märkligt att Hemtjänsten inte förhåller sig mer till det 

transaktionella ledarskapet på grund av de besparingskrav som finns, då dessa visar på att 

det krävs ett mer effektivt ledarskap, vilket enligt Bass (1985) innebär att ledaren har ett 

inflytande över det existerande systemet och kulturen, samt kontrollerar 

prestationsprocessen hellre än innehållet.  
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Vilken roll spelar genus för att nå ledarpositioner inom offentliga organisationer? 

Utifrån analysen är det ledarskapsstilen snarare än könet som är avgörande för att nå en 

ledarposition inom offentliga organisationer. Detta på grund av att respondenterna ansåg 

personliga egenskaper vara en grundläggande faktor till ett bra ledarskap, vilket var 

någonting vi även kunde urskilja genom enhetschefernas egna utsagor om hur de påstår 

sig vara som ledare. Männen och kvinnorna hade liknande egenskaper 

och respondenterna kunde inte förstå varför könet skulle ha en betydelse för att nå en 

ledande befattning. Detta menar även Hoyt (2010) som påvisar att manligt och kvinnligt 

ledarskap inte skiljer sig avsevärt mycket, utan det som utgör en avgränsning är de 

egenskaper som förknippas med ett effektivt ledarskap. Vi anser detta motsägelsefullt, då 

männen och kvinnorna besitter liknande egenskaper, men ändå är det generellt sett fler 

kvinnor än män på ledande positioner inom offentliga organisationer och vice versa inom 

näringslivet. Vidare menar Kollega (2017) att ledarskap tillämpas olika beroende på om 

du är en man eller en kvinna, detta eftersom personliga egenskaper kan associeras med 

kön. En annan avgörande faktor till att det är fler kvinnor på ledande positioner inom 

studiens statliga och kommunala verksamheter, anser vi beror på att samtliga kvinnliga 

respondenterna inte upplevde några motstånd eller hinder för att nå sin ledarposition, de 

har därmed inte uppnått glastaket som teorin visar, utan snarare glashissen tillsammans 

med männen (Storvik & Schøne, 2008; Hoyt, 2010) inom offentliga organisationer. 

Utifrån analysen kan vi därmed konstatera att individens ledarskap inte gestaltas utefter 

individens kön sett till respondenternas utsagor inom studiens verksamheter.  

 

Slutligen kan vi konstatera att oberoende av att studiens verksamheter har fler kvinnor än 

män på ledande positioner, förändrar inte detta det existerande gapet som råder. Detta då 

vi enbart har fått en djupare förståelse kring hur det ser ut inom offentliga organisationer, 

men inte inom övriga verksamheter.  

 

6.1	Teoretiskt	bidrag	

Det teoretiska bidraget som denna studie har tillfört är en djupare förståelse kring 

ledarskapsperspektivet inom Länsstyrelsen och Hemtjänsten, som är två offentliga 

organisationer. Detta på grund av att dessa verksamheter har fler kvinnliga enhetschefer 

än manliga, därmed utgör det något nytt som inte har studerats tidigare. Enligt Eagly, 

Johannesen-Schmidt och Van Engen (2003) tilltalar den transformativa ledarskapsstilen 
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framförallt kvinnor, samtidigt hävdar dem att det transaktionella ledarskapet kopplas till 

män. Således menar Dartey-Baah (2015) att en kombination av transformativt och 

transaktionellt ledarskap kan frambringa det ultimata organisatoriska resultatet. Till 

skillnad från dessa studier, visar föreliggande studie att samtliga respondenter är 

transformativa. Vidare har denna studie bidragit med en djupare inblick över hur genus 

påverkar till att nå en ledarposition inom offentliga organisationer och hur det 

transformativa och transaktionella ledarskapet förhåller sig till det manliga och kvinnliga 

ledarskapet i en statlig myndighet och en kommunal verksamhet.  

Således kan studien bidra med information till framtida forskning inom manligt och 

kvinnligt ledarskap. Syftet med studien är att genom en kvalitativ forskningsansats kunna 

bidra med en allmän slutsats kring gapet mellan manligt och kvinnligt ledarskap. Det här 

eftersom allt fler kvinnor uppvisar personliga egenskaper som lämpar sig i dagens 

samhälle. Trots detta är det fortfarande inte jämställt bland högre positioner inom det 

svenska arbetslivet, även då det är någonting som sakta håller på att förändras. 

6.2	Praktiskt	bidrag	

Det praktiska bidraget som denna studie har tillfört sett till respondenterna och teorin, är 

att ett transformativt ledarskap är att föredra i offentliga organisationer. Utöver detta har 

vi även belägg för att en kombination av transformativt och transaktionellt ledarskap är 

att föredra. Detta på grund av att ledarna blir effektivare i sitt ledarskap, då de ibland är 

väsentligt att de går in och säger till och är hårdare gentemot sina medarbetare. Vidare 

kan studien bidra med en djupgående förståelse kring ledarskap, detta eftersom vi har valt 

att studera män och kvinnor inom en statlig och en kommunal verksamhet, vilket gör att 

vi fångat upp ett bredare perspektiv på hur maskulina och feminina individer förhåller sig 

till ledarskap inom offentliga organisationer. Det här skulle kunna hjälpa andra 

organisationer som vill få en större inblick i detta fenomen, på grund av att alla 

organisationer idag berörs av ledarskapet. 

 

6.3	Samhälleliga	och	etiska	aspekter	

I dagens samhälle är det väsentligt att beakta den rådande minoriteten av kvinnor som 

finns på ledande positioner. Kvinnor besitter liknande egenskaper som män och bör 

därmed få samma möjlighet till att nå en ledarposition. Utifrån faktaunderlag i denna 

studie har det skett en ökning inom den offentliga sektorn där fler kvinnor besitter en 
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ledande position, detta är dock en långsam förändring som samhället bör ta hänsyn till. 

Det är således betydande att verksamheter tar hänsyn till jämställdhetsarbetet i 

arbetslivet, detta på grund av att fler kvinnor ska få tillfälle att avancera till högre nivåer. 

Vidare utifrån etiska aspekter kan de fördomar, normer och värderingar som existerar 

kring manligt och kvinnligt ledarskap påverka valet till att nå en ledarposition. 

 

I praktiken uppnås en ledarposition genom ett bra självförtroende, uppmuntrande till att 

anta rollen och att de haft erfarenhet inom området, samt en relevant utbildning. Det 

grundar sig även i att individer söker sig till positioner som känns passande för det 

feminina respektive maskulina könet. Är det många medarbetare som är kvinnliga inom 

en verksamhet, känns det naturligt att en kvinna ansöker till en chefsposition inom denna 

verksamhet. Vidare handlar det mycket om normer, värderingar och förväntningar som 

individen har på män och kvinnor. Att män alltid har setts som ledare kan resultera i att 

en del kvinnor är avvaktande till att söka en ledarposition. Fortsättningsvis skulle studiens 

resultat kunna användas av andra studenter eller forskare för att öka deras förståelse kring 

det manliga och kvinnliga ledarskapet inom den statliga och kommunala verksamheten.  

 

6.4	Kritik	till	studien	

Kritik som riktas till denna studie är valet av kvalitativ forskningsansats som vi har 

förlitat oss på. Vi har räknat med att respondenternas utsagor är sanningsenliga, men det 

går alltid diskutera kring om det dem har uppgett faktiskt stämmer, eller om de vill 

framstå sig på ett bättre sätt än vad som visas i praktiken. Således har vi enbart undersökt 

ledarens perspektiv och inte medarbetarperspektivet, vilket gör det svårare att få en 

helhetsbild, och kan därmed vara kritik mot studiens insamlade empiri. Ytterligare något 

som kan ses som bristfälligt i studien är dem delarna i studien som har baserats på 

litteratur i form av böcker, då det ibland anses som mindre trovärdig information. Likaså 

vetenskapliga artiklar som är förhållandevis gamla går att diskutera kring om de är 

tillräckligt relevanta för studien. Vidare går det diskutera kring om vi bör haft en högre 

svarsfrekvens, detta för att se om vi kunde fått ut fler respondenter som var likasinnade, 

vilket skulle kunna styrka analysen ännu mer. 

6.5	Vidare	forskning	

Eftersom arbetet haft en tidsram att förhålla sig till har vi inte haft möjlighet att studera 

ämnet på en bredare nivå, därmed skulle en undersökning på medarbetarna inom 
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respektive verksamhet vara intressant att studera. Detta för att få deras åsikter kring 

ledarskap och hur de själva upplever deras enhetschefer som ledare, samt om detta skiljer 

sig åt eller inte utifrån enhetschefernas egna utsagor. Det hade också varit intressant att 

studera Länsstyrelsen inom en kommun som besitter fler män än kvinnor på ledande 

positioner, för att se om utfallet hade blivit annorlunda till skillnad från Jönköpings 

kommun. Detta på grund av att Länsstyrelsen i Jönköpings kommun har fler kvinnliga än 

manliga chefer. Ytterligare en intressant aspekt hade varit att studera en verksamhet inom 

privat sektor, och ställa i relation till en verksamhet inom offentlig sektor, för att se om 

det skiljer sig åt eller inte. Samt huruvida vinstintresset inom näringslivet påverkar 

omfattningen av det transaktionella och transformativa ledarskapet. Detta på grund av att 

det inom privat sektor finns fler manliga än kvinnliga chefer. Således hade vidare 

forskning kunnat vara att studera ytterligare en statlig myndighet, detta för att få en annan 

syn på manligt och kvinnligt ledarskap utifrån en verksamhet som inte arbetar så mycket 

med jämställdhetsfrågor som Länsstyrelsen gör. 
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8.	Bilagor	

8.1	Bilaga	1	-	Individuella	reflektioner	

8.1.1	Louise	Hjertqvist		

Innan den här terminen skulle börja upplevde jag en märkbar stress och oro kring hur jag 

skulle lyckas ta mig igenom kandidatuppsatsen. Detta då jag från tidigare studenter fått 

höra att uppsatsskrivandet är en av de stressigaste perioderna under skolans gång. Att den 

skulle innebära många långa dagar och oundvikliga konflikter med sin arbetspartner. Jag 

hade även en påtaglig stress över att jag inte skulle hitta någon att skriva ihop med, då jag 

varit tvungen att läsa ett extra år och därmed inte visste alldeles säkert om jag skulle 

hamna ihop med någon jag kände sedan tidigare eller inte. När sedan jag och Jessica fick 

reda på att vi skulle läsa sista året samtidigt, kändes det också ganska naturligt att vi 

skulle skriva vår kandidatuppsats tillsammans. Detta då vi känt varandra i flera år så vi 

vet hur den andra fungerar, samtidigt som vi gjort ett flertal grupparbeten ihop, vilket jag 

känner har varit en stor fördel eftersom vi känner till varandras styrkor och svagheter och 

därmed kompletterar varandra väldigt bra. 

Således tog det inte lång tid innan vi kom fram till ett ämne som vi ville skriva om och 

som intresserade oss båda, vilket kändes som en viktig förutsättning för att kunna 

genomföra uppsatsen tillsammans. Däremot tyckte jag att början av processen var den 

mest krävande och innebar många funderingar innan vi kunde komma igång ordentligt. Ju 

längre tiden gick och ju mer erfarenhet vi tilldelades, desto bättre tycker jag att vårt 

arbete gick eftersom vi fått mer klarhet kring hur vi skulle gå tillväga och vad vi behövde 

fokusera på. Givetvis har vi hamnat i svårigheter och haft skilda meningar under 

processens gång, men jag tycker att vi hanterat detta på ett moget vis och tillsammans 

kunnat kompromissa och komma överens om en lösning som fungerat för oss båda. 

Eftersom vi redan från början gick in med inställningen att det här kommer bli tufft, 

bestämde vi oss ganska snabbt för att vi skulle lägga ner mycket tid på en gång, för att 

hela tiden ligga i fas till respektive deadline. Detta tror jag vi dragit nytta av, då vi sällan 

upplevt att vi ligger efter, utan hela tiden följt tidsplanen och därmed har vi kunnat unna 

oss själva ledigt på helgerna för att ladda om batterierna inför en ny vecka. Ju längre in på 

terminen vi kom desto lugnare och mer övertygad har jag blivit att vi kommer att få ihop 

en kandidatuppsats som vi stolta kommer kunna presentera och stå för. 
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Fortsättningsvis har vi större delen av uppsatsskrivandet suttit tillsammans, vi har därför 

haft möjligheten att bolla idéer med varandra. Även att vi delat upp vissa delar mellan 

varandra så har vi alltid hjälpt åt, genom att läsa varandras delar, korrigerat och 

kompletterat. Därmed tycker jag att vi på olika sätt har bidragit med i genomsnitt lika 

mycket för att kunna fullfölja denna uppsats. Vidare har jag under arbetets gång insett att 

jag själv har utvecklat nya egenskaper och kunskaper, framförallt när det gäller förmågan 

att kunna analysera och skriva akademiska texter. Tidigare har jag haft väldigt svårt och 

ansett det påfrestande att behöva analysera, vilket har förbättrats avsevärt då jag lärt mig 

att finna samband och göra kopplingar i mina texter. Förutom detta har jag konstaterat att 

den analytiska delen har för mig varit den mest intressanta och nöjesfyllda delen att 

skriva eftersom det blev allt mer tydligt att ett slutresultat började ta form. Vi fann 

samband som vi förstod skulle komma att knyta ihop vår kandidatuppsats, vilket gav 

inspiration till slutklämmen. Således tror jag att förkunskaperna som jag fick genom att 

läsa Individuella fördjupningar gjorde att jag enklare kunde sätta mig in i hur en 

kandidatuppsats skulle byggas upp, samt att jag på egen hand tidigare hade fått prova på 

min kunskap i akademiskt skrivande, och hur man söker i registren efter väsentligt 

material. Även Företagsekonomisk metod, teori och praktisk tillämpning som lästes 

jämsides med uppsatsen har varit till stor hjälp genom att jag enklare har kunnat sätta mig 

in i varje kapitel, då vi haft genomgång på dem i takt med hur långt man ska ha kommit i 

tidsplaneringen. Jag har även insett att jag blivit bättre på att hantera mitt kontrollbehov 

och vågar släppa mer ansvar till min arbetspartner även att jag till en början fann det 

jobbigt, då jag vet att hon kan utföra uppgifterna minst lika bra som jag. 

Följaktligen tycker jag att det varit väldigt givande att ha fått möjligheten att diskutera 

arbetet tillsammans med andra, på seminarium och handledningstillfällen. Detta för att 

fånga upp vår handledares och andra studenters perspektiv och därmed kunnat få deras 

konkreta tips och viktiga konstruktiva kritik. Genom detta har vi kunnat korrigera vår 

uppsats och fått den att utformas och bli ännu bättre, då det lätt kan bli att man själv 

stirrar sig blind eftersom man läst samma stycken upprepade gånger. Därför tror jag att 

det enbart varit positivt och nyttigt att få utomstående individers åsikter kring arbetet. 

Avslutningsvis kommer jag att se tillbaka på dessa fem intensiva månader som någonting 

positivt och lärorikt som har berikat mina kunskaper inför framtiden. Jag vill dessutom 

tacka min arbetspartner Jessica, utan henne hade denna uppsats varit svår att genomföra. 

Tillsammans har vi kämpat på bra, samtidigt som vi haft roligt under resans gång. 
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8.1.2	Jessica	Nying 

Att skriva denna C- uppsats har varit en stor utmaning och min kreativa förmåga har 

verkligen satts på prov. Det föll sig naturligt att jag och Louise skulle skriva detta arbete 

tillsammans då vi är nära kompisar sen tidigare. Vi har arbetat mycket tillsammans och 

skrivit många grupparbeten ihop, därav vet vi hur vi fungerar som ett team, vilket gjorde 

att det kändes bra för både mig och Louise. Vi har genomfört detta arbete med största 

noggrannhet och vi valde att sitta tillsammans under hela arbetets gång, detta för att få en 

röd tråd genom hela arbetet och alltid ha möjligheten att föra en diskussion och få stöd av 

varandra. Vidare har jag lärt mig väldigt mycket under denna termin. Jag gick in med 

inställningen att de skulle vara en ansträngande och krävande process då man har hört det 

från tidigare studenter. Det har inneburit mycket stress och press, men samtidigt har vi 

haft kul tillsammans under dessa månader. I början av arbetet var det en problematisk och 

stressig period, detta på grund av att det var svårt att veta hur man skulle gå tillväga och 

vad för problem vi ville fördjupa oss inom. Jag kände mig ganska osäker kring hur 

processen skulle fortskrida, då jag är en person som vill veta mycket på förhand och vill 

gärna ha en god planering kring hur saker ska inträffa och ske framöver. Det var således 

svårt att komma in i skrivandet, men under tiden blev det lättare att formulera sig på ett 

bra sätt och det flöt på mer i skrivprocessen. Genom att läsa många vetenskapliga artiklar 

på engelska känner jag att jag har fått en större förståelse och mer kunskap inom 

engelskan, vilket är mycket givande. Jag har även utökat min förmåga av att kunna se 

samband och kritiskt analysera information, samt att upptäcka sådant som inte är av 

relevans.  

 

Fortsättningsvis har förkunskaperna till examensarbetet varit begränsade, men kursen 

Individuell fördjupning har givit mig bra grundläggande förkunskaper att stå på för att 

klara av detta examensarbete, främst genom att kunna söka fram vetenskapliga artiklar 

och hur jag ska förhålla mig till sökningen för att hitta det jag vill efterforska. Men även 

genom att formulera ett problem och syfte som hela uppsatsen sedan ska byggas på. 

Vidare gav Företagsekonomisk metod, teori och praktisk tillämpning mig ett bra stöd i 

denna process och det har varit mycket givande att läst denna kurs jämsides med 

examensarbetet.  Således fick vi bra konstruktiv kritik från samtliga studenter och 

seminarieledare i vår grupp som vi sedan tog till oss för att göra vårt arbete ännu bättre. 

Fortsättningsvis har kursen Ledning och Styrning givit mig ett större intresse av ämnet 

ledarskap och efter avslutad kurs ville jag och min medstudent studera hur det ser ut inom 
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offentliga organisationer mellan det manliga och kvinnliga ledarskapet. Jag och Louise 

har erfarenhet av både bra och dåligt ledarskap från manliga och kvinnliga chefer, därav 

bestämde vi gemensamt att undersöka ämnet ledarskap djupare.  

 

Under denna tid har jag lärt mig mycket om mig själv och betydelsen av att inneha en god 

planering för att klara av alla delmål vi sedan uppfyllt. Jag och Louise har kompletterat 

varandra bra, vi har backat upp varandra i svåra stunder och det har alltid varit skönt att 

ha en person att bolla idéer med. När vi har skrivit på arbetet enskilt har vi sedan gått 

igenom texten tillsammans för att rätta ordspråk och förklara för varandra om något varit 

svårbegripligt för den ena parten att förstå. Vidare anser jag att arbetsfördelningen varit 

jämn mellan mig och Louise, detta då vi nästan alltid har suttit tillsammans och skrivit 

och lagt ner lika mycket tid på arbetet. Det har även underlättat för oss båda, då vi har 

haft lika hög arbetsbelastning. Vi startade vårt arbete med att planera hur vi skulle lägga 

upp allt. Det var betydelsefullt att båda ville lägga ner 100 procent fokus på detta arbete. 

Vi valde därmed att avsätta alla veckodagar för arbetet, men sedan ta ledigt på 

helgdagarna. Detta anser jag har givit oss mer motivation för att fortsätta att skriva och 

hålla tempot uppe tillsammans, vilket har gjort skrivprocessen effektivare. Jag är således 

glad över vad vi har lyckats åstadkomma under denna tid och jag kommer se tillbaka på 

denna tid som något väldigt lärorikt och berikande för framtiden. 

 

Slutligen vill jag tacka min medstudent, Louise för denna tid tillsammans, det har varit 

tufft men givande, och framförallt har vi haft roligt ihop.  
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8.2	Bilaga	2	-	Förfrågan	om	medverkan	

Hej XXX, 

 

Vi är två studenter som läser sista året på ekonomprogrammet på Högskolan i Skövde. 

För tillfället skriver vi på vårt examensarbete, därför är det av stort intresse om just du 

vill delta i en intervju som innefattar ledarskap. 

 

Vi skriver om manligt och kvinnligt ledarskap och vill därmed intervjua både manliga 

och kvinnliga ledare inom offentliga organisationer. Många studier visar på att män 

besitter fler ledarpositioner än kvinnor, därför vill vi få en djupare förståelse kring vad 

detta kan bero på. Vi vill studera vilken roll genus spelar för att nå en ledarposition inom 

offentliga organisationer, således är syftet med vår studie att öka förståelsen om gapet 

mellan manligt och kvinnligt ledarskap. 

 

Hoppas du fann ovanstående text intressant och vill dela med dig utav dina erfarenheter 

och upplevelser kring ditt ledarskap, inom din organisation. Tanken är att avsätta en tid 

på ca en timma gällande intervjun, samt att du och din organisation har möjligheten att 

vara anonym under hela intervjun, även i vårt arbete. Ytterligare information om tid och 

plats återkommer vi med.  

 

Det hade varit ett nöje om du vill ställa upp och hjälpa oss i vårt arbete. Hör gärna av dig 

så snart som möjligt, även om du inte väljer att ställa upp.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Louise Hjertqvist och Jessica Nying 
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8.3	Bilaga	3	-	Intervjuguide		

Presentation: 

• Kort om oss själva (vilka vi är och vart vi kommer ifrån) 

• Om uppsatsen: 

- Information om vad studien handlar om 

- Information om syftet med studien 

• Anonymitet och konfidentialitet 

- Företaget anonymt? 

- Intervjupersonen anonym? 

- Materialet ämnas endast till studiens avsikt  

• Rätten att avstå, inte svara på frågor eller avbryta intervjun 

• Går det bra om vi spelar in intervjun? 

• Är det någonting du funderar över innan vi börjar intervjun? 

 

Inledning/Bakgrundsbeskrivning: 

• Namn, ålder, kön? 

• Hur länge har du arbetat här som chef? 

• Kan du berätta varför du sökte denna chefsposition? 

• Vad krävdes av dig som man/kvinna för att uppnå den chefsposition du besitter 

idag? (tidigare erfarenhet/utbildning/arbetat dig uppåt) 

• Hur gick rekryteringsprocessen till när du sökte tjänsten? Upplevde du att ditt kön 

hade en inverkan under denna process? (hur och varför) 

 

Ledarskap: 

• Kan du berätta hur du är som person i ditt ledarskap? (t ex: lojal, respektfull och 

stödjande eller strikt, hierarkisk och målmedveten) 

• Upplevde du att det fanns några hinder eller svårigheter för dig som man/kvinna 

för att uppnå din chefsposition? (berätta om en händelse/situation) 

• Kände du som man/kvinna att du var tvungen att förhålla dig på ett visst sätt för 

att nå den chefsposition du har idag? (hur och varför) 

• Vad anser du kännetecknar ett bra respektive mindre bra ledarskap? 
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Transformativt/Transaktionellt ledarskap: 

• Vilka var de drivande faktorerna till att du sökte en chefsposition? Var det 

möjligheten till att få belöningar (vilka typer av belöningar och varför), personlig 

utveckling, och/eller att kunna påverka andra, eller var det något annat? (hur och 

varför) 

• Tror du att drivkrafterna till en chefsposition har att göra med vilket kön man 

besitter? (hur och varför) 

• Hur har du använt ditt ledarskap för att hantera eventuella problem som har 

uppstått inom din verksamhet? (ge exempel på en händelse och hur du agerade) 

• Tror du att män och kvinnor använder sitt ledarskap på olika sätt för att hantera 

eventuella problem? (hur och varför) 

 

Manligt/Kvinnligt: 

• Har du haft eller har du någon manlig/kvinnlig ledarförebild inom andra 

organisationer som bidragit till att du valde att söka en chefsposition? (vem och 

varför) 

• Anser du att könet på din förebild haft någon betydelse till att du sökte denna 

chefsposition? (hur och varför) 

• Tror du att det förväntas särskilda saker från dig som en manlig/kvinnlig ledare 

för att få samma uppskattning/respekt?  

• Tror du att könet har betydelse för att uppnå en ledarposition eller är det sättet du 

väljer att utföra ditt ledarskap som är avgörande?  

• Dina kollegor är både manliga och kvinnliga, kan du berätta om du ser någon 

skillnad/likhet i hur de är som ledare?  

• Vad anser du är faktorn till att det finns färre kvinnor/fler män i ledande 

befattningar? 

• Kan du berätta om hur du ser på jämställdhet inom er verksamhet? Anser du det 

väsentligt att det är lika många män och kvinnor som intar ledande positioner?  

 

Avslutning: 

• Hur har du uppfattat intervjun? 
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• Finns det någonting som du vill tillägga, eller har du några ytterligare 

funderingar? 

• Vi vill påminna dig om att du har rätt till att ta tillbaka ditt utlåtande 

• Vi kommer även om du vill, skicka ut en kopia på intervju sammanfattningen som 

du kommer få möjligheten att godkänna 

• Finns det möjlighet att ta kontakt med dig efter intervjun? (för eventuella 

kompletteringar) 

 

Tack för din medverkan och visat intresse! 

 

 


