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Sammanfattning 
Det finns olika former av ledare och de leder på olika sätt. Sättet att leda på definieras som 

ledarstil. Ett uppgiftsorienterat ledarskap innebär att en ledare motiveras av bra resultat och att 

uppnå uppsatta mål. Att leda relationsorienterat innebär att ledaren motiveras av att skapa 

goda relationer på arbetsplatsen och bygga en trivsam arbetsmiljö. Under 2000-talet har 

antalet kvinnliga ledare ökat. Ett typiskt kvinnligt ledarskap kännetecknas av lyssnande och 

ödmjukhet. Ett manligt ledarskap förknippas med ett strategiskt tänkande och en stark 

målmedvetenhet. Det vi vill undersöka i denna rapport är om könet på ledaren har någon 

inverkan på deras ledarstil. Den forskningsfråga vi ställer oss är: Hur skiljer sig kvinnors 

respektive mäns sätt att leda på? För att få svar på vår fråga har vi intervjuat fyra manliga och 

fyra kvinnliga formella ledare. Frågor som diskuterats är hur ledaren ser på sitt ledarskap, hur 

den arbetar och vad den motiveras utav. Genom deras svar har vi dragit paralleller för att 

skapa oss en bild över skillnaden i kvinnligt och manligt ledarskap utifrån de 

uppgiftsorienterade och relationsorienterade ledarskapsperspektivet. För att komma fram till 

en slutsats har vi analyserat våra respondenters syn på ledarskap och kopplat ihop med 

attributen för de olika ledarstilarna. Slutsatsen vi kunnat dra är att det skiljer sig i kvinnligt 

och manligt ledarskap.  

 

 

  



Abstract 
There are different styles of leadership, task-oriented and relationship-oriented. The task-

oriented leadership characteristics are that the leader gets motivated towards goals and results. 

The relationship-oriented leadership is characterized by a good relationship between leader 

and co-workers. The leader in a relationship-oriented style is motivated by a good work 

environment. During the 2000s the female leaders have increased. A female leader is 

recognized as a listener and good at consideration. A male leader is characterized by 

motivation thru goals and results. There are some preconceived sentences about women and 

men in high-ranking chef/leaderpositions. In this study we will investigate if there are any 

connection between gender and leadership. Our main question is: What is the difference 

between womens and mens leadership? To get this question answered, we interviewed four 

female leaders and four male leaders. To help answer this question, we have made a 

connection to task-oriented and relationship-oriented leadership. The conclusion we got was 

that it is clearly a difference between female and male leaders. 
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1. Inledning 

Det finns olika typer av ledare. Den formella ledaren har blivit vald av organisationen att leda 

och den informella ledaren har blivit utsedd av gruppen att leda. Den formella ledaren är den 

som besitter makten och den informella ledaren har blivit vald på grund av kunskap, 

personlighet och egenskaper. En ledares uppgift är att vara frontpersonen för organisationen 

genom att leda rakt och tydligt mot uppsatta mål. Ledaren ska även vara en god lyssnare och 

finnas där för medarbetarna, på så sätt kan en formell ledare även bli en informell ledare 

(Önnevik, 2010). Denna rapport baseras på formella ledare. 

  

En rad olika forskare har kommit fram till att ledarskap kan delas in i ledarskapsstilar. Till 

exempel det uppgifts- och produktionsorienterade ledarskapet samt relations- och 

personorienterade ledarskapet (Alvesson, Jonsson, Svenningsson Wenglén 2015; Blomquist 

& Röding, 2010; Andersson, Kazemi, Tengblad, Wickelgren, 2013). I det uppgifts- och 

produktionsorienterade ledarskapet fokuserar ledaren på utförandet av arbetsuppgifter, medan 

det relations- och personorienterade ledarskapet syftar till att ledaren ska uppmärksamma de 

underordnades intressen, behov och utveckling. 

  

Det finns en rad olika faktorer som påverkar ledarskapsstilen (Mossboda, Peterson, Rönnholm 

2003). I grund och botten är det hur ledaren är som person och vilken personlighet denne har 

som påverkar ledarstilen. Personligheten påverkas bland annat av uppfostran, utbildning, 

intressen och arbetslivserfarenheter. Om det är en erfaren eller mindre erfaren medarbetare 

påverkar synen på ledaren och vilken ledarskapsstil som är bäst att tillämpa. Om det är goda 

eller dåliga tider påverkar också ledarskapet samt vilken bransch och företagskultur som 

ledaren verkar inom. 

  

Vem som är ledare på en arbetsplats har förändrats. Under 2000-talet har antalet kvinnliga 

ledare och chefer ökat. Enligt Blomquist och Röding (2010) har det visat sig att företag med 

kvinnor som besitter höga positioner har 10 % högre lönsamhet än de företagen med män i 

toppen. Kvinnors ledarstil kännetecknas av omtänksamhet och lyssnande medan mäns 

ledarstil präglas av strategiskt tänkande och beslutsamhet (Blomquist & Röding, 2010). 

Frågan vi ställer oss är vilken betydelse könet har på ledaren och hur det kopplas samman 

med uppgiftsorienterat och relationsorienterat ledarskap. 
 

1.1 Syfte 

Syftet med denna forskning är att ta reda på hur kvinnligt och manligt ledarskap skiljer sig åt. 

Om det ena könet är mer uppgiftsorienterat eller relationsorienterat i sitt sätt att leda. 

1.2 Problembakgrund 

Att utforska könets betydelse för vilken ledarstil som tillämpas är intressant då kvinnor antas 

ha svårare än män att få respekt i ledarskapssituationer. Enligt Esser, Kahrens, Mouzughi, 

Eomois (2018) kan det bero på de tidigare samhällsförväntningar som finns på kvinnor. 

Människor anses sedan historien redan ha förutfattade meningar om mäns och kvinnors 

ledarskapsbeteende. Att män associeras med utmärkande egenskaper som maktfulla, hårda 

och rika på kompetens. Attributen för kvinnor är att de anses vara lite mjukare, mer lyssnande 

och hänsynstagande. Det talas om att kvinnorna är de som behöver hitta en balans för att 

passa in som ledare där det finns män inblandat. I huvudsak bygger det mycket på mäns 

förutfattade meningar om hur en kvinna är. Kan kvinnan kombinera sin naturliga femininitet 
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ihop med ett vasst sätt att debattera och visa skinn på näsan, ses detta som en kvinnas 

kompetens i att leda (Esser et al. 2018). 

  

Enligt forskning från Wille, Wiernik, Vergauwe, Vrijdags, & Trbovic (2018) landas det i att 

män och kvinnor som har likartade ledarbefattningar delar ett gemensamt mönster i sitt 

ledarskap men med en maskulinare personlighet. Kvinnor behöver dra på sig en maskulinare 

skepnad för att kunna träda fram på lika nivå som sina manliga ledare. Med hjälp av den 

maskulina stilen på en kvinnas ledarskap får hon det lättare att bli bedömd som en god 

kvalificerad ledare på grund av att hon är kvinna. För att bli av med denna fördom mot 

kvinnliga ledare ligger det på varje företags ansvar att motverka den ojämställdhet som råder. 

Som det ser ut nu så blir kvinnor som stiger i hierarkin betydligt mer synliga jämfört med män 

som stiger i samma grad. Detta eftersom att kvinnliga ledare mestadels är färre på 

arbetsplatser där de arbetar ihop med män. 

  

Forskning gjord av Altmäe, Türk & Toomet (2013) visar på att det inte finns någon koppling 

mellan kvinnligt och manligt och dess ledarskapsstil. Det som har betydelse är däremot den 

ålder och ställning ledaren eller chefen besitter. Det som kom fram i forskningen är att icke-

chefer är mer relationsorienterade än de som innehar titeln chef. De yngre ledarna är mer 

fokuserade på uppgift än de äldre som tycker att en god relation är viktigt när det kommer till 

att uppnå mål. Storleken på organisationen har även den påverkan på vilken ledarskapsstil 

ledaren använder sig utav. Större organisationer använder sig mer utav ett uppgiftsorienterat 

ledarskap och mindre organisationer använder ett relationsorienterat ledarskap. I en liten 

organisation är det viktigare med en god relation till de anställda och därför jobbar ledare mer 

med kommunikation och en bättre arbetsmiljö. 

  

Utifrån tidigare forskning kan vi konstatera att det finns förutfattade meningar om kvinnor 

och män (Esser, 2018; Wille 2018). Kvinnor måste bevisa sina kvalifikationer mer än vad 

männen behöver, även ändra sin personlighet till ett mer maskulint beteende. Altmäe et al. 

(2013) kom fram till att det inte finns någon skillnad på kvinnor eller mäns ledarskapsstil. 

Utifrån ovanstående diskussion besvaras följande forskningsfråga: Hur skiljer sig kvinnors 

respektive mäns sätt att leda på? 
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2. Teori 

2.1 Ledarskapsstil 

På en arbetsplats är det medarbetarna som utför huvudarbetet och ledarens ansvar att leda de i 

sitt arbete. En ledare och medarbetare arbetar ofta jämsides och påverkar varandra (Andersson 

et al. 2013). Definitionen ledarskapsstil representerar hur en ledare ska påverka och motivera 

sina anställda att utföra en uppgift och uppnå ett specifikt mål (Altmäe, et al. 2013). De två 

ledarskapsstilar vi tar upp i denna uppsats är det uppgiftsorienterade ledarskapet och 

relationsorienterade ledarskapet. En uppgiftsorienterad ledare inriktar sig på produktion och 

resultat för att nå sina mål. I det uppgiftsorienterade ledarskapet fokuserar ledaren på 

utförandet av arbetsuppgifter (Blomquist & Röding, 2010). En relationsorienterad ledare ser 

till medarbetarnas bästa och hur goda resultat som kan uppnås genom välmående på 

arbetsplatsen och uppmärksamma de underordnades intressen, behov och utveckling. 

  

Typiskt för en uppgiftsorienterad ledare är att denne arbetar mycket med struktur och rutiner. 

Ledaren fokuserar på att vara tydlig angående förväntningar och krav på medarbetarna för att 

skapa motivation och engagemang hos dem (Borgmann, Rowold & Bormann, 2016). En 

ledare som är relationsorienterad vill skapa motivation hos sina medarbetare genom att bygga 

relationer och se till deras behov. Ett relationsorienterat ledarskap ger en bättre 

arbetstillfredsställelse än vad ett uppgiftsorienterat ledarskap medför. 
 

2.1.1. Ledarskapstyp 

Managerial Grid 

Tidigare har forskare menat på att en ledare kan kategoriseras in i att vara antingen en 

uppgiftsorienterad ledare eller en relationsorienterad ledare (Blomquist & Röding 2010; 

Andersson et al. 2013). Forskarna Blake och Moutons utvecklade modellen Managerial Grid, 

se figur 1. Med denna modell kan de olika ledarstilarna kombineras. Den bygger på ett rutnät 

där den horisontella axeln markeras som uppgiftsorienterad och den vertikala axeln markeras 

som relationsorienterad. Beroende på i vilken utsträckning de två olika stilarna som ledaren 

använder sig utav hamnar den i någon av rutorna. För att ett ledarskap ska bli så effektivt som 

möjligt behöver en ledare vara både uppgiftsorienterad och relationsorienterad, i vilken grad 

beror på både situation och berörda personer. 

 
Figur 1. Managerial Grid. (Andersson et al. 2013, s.50) 

Det är svårt att dela in ledare och chefer i att vara renodlade uppgiftsorienterade eller 

relationsorienterade. För att göra indelningen lättare kan vi se ledarskapet genom figur 1 
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(Andersson et al. 2013). I ruta 9:1 finner vi det auktoritära ledarskapet där ledaren är 

maximalt uppgiftsorienterad och ser enbart till organisationens resultat och mål, 

medarbetarnas behov prioriteras inte här. Den renodlade relationsorienterade ledaren hittas i 

ruta 1:9 som benämns med det eftergivna ledarskapet. Denna ledare har de anställda och dess 

välbefinnande i fokus, resultat och målmedvetenhet hamnar i skymundan. En ledare som 

hamnar i ruta 1:1 använder sig av minimal styrning och kännetecknas av ett svagt intresse för 

både resultat och anställda. Här känner ledaren inget engagemang för organisationen. Ruta 5:5 

placeras i mitten detta är en kompromiss, här är ledaren måttligt engagerad och försöker 

kombinera en balans mellan resultat och medarbetare. Den optimala ledarstilen finns i ruta 

9:9, där ligger maximalt fokus på både resultat och personal. Denna ledarstil kännetecknas av 

delaktighet och engagemang i butikens mål av både ledare och medarbetare. Benämning på 

detta ledarskap är det integrerade ledarskapet. 

 

Managerial Grid kommer att ligga till grund för bedömningen av de ledare vi intervjuar. Vi 

kommer att placera in respondenterna i rutnätet, genom det skapar oss en inblick i deras 

ledarskap. Utifrån vår intervju önskar vi få fram om de är mer uppgiftsorienterade eller 

relationsorienterade. Vi kommer att granska och analysera respondenternas beskrivning av 

deras ledarskap med de kännetecken som finns för de olika ledarstilarna.  
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

Eftersom vi ville förstå vilka aspekter som kvinnliga respektive manliga chefer och ledare 

använder sig av i sitt ledarskap, valde vi att genomföra en kvalitativ studie. Metoden går ut på 

att öka förståelsen för sociala processer och sammanhang (Holme & Solvang, 1997). Det 

kännetecknas av närhet och en tydligare insikt i det som undersöks. Altmäe, et al. (2013) har 

använt sig av en kvantitativ metod där de skickat ut en enkät till sina respondenter som 

resultaten senare baserats på. Med denna metod är det svårt att gå på djupet i ledarstilen och 

skapa sig en förståelse för ledarskapet. Eftersom vi valt att göra en kvalitativ forskning hjälper 

det oss att förstå den komplexitet som ligger bakom kvinnliga respektive manliga chefers 

ledarskapsstil. Detta genom att vi fått en inblick inifrån ledarens egna perspektiv som hjälpt 

oss tolka och förstå deras ledarskap. Med detta djup är det lättare att se skillnader på manliga 

och kvinnliga ledarstilar. 

3.2 Strukturering av intervju 

Vi har valt att utforma semistrukturerade intervjufrågor därför att vi vill ha öppna frågor kring 

ett brett tema (Alvehus, 2013). Att ha mer öppna frågor ger mer utförligare och mer 

individuella svar än om vi skulle ha ja och nej frågor. Detta ger oss även möjlighet att ställa 

följdfrågor som skulle vara relevanta till vår studie. För att se de intervjufrågor vi ställt se 

bilaga 1. Huvudtemat har varit ledarskap där vi försökt fiska fram hur ledaren själv ser på sitt 

ledarskap men även hur andra ser på ledaren. Vi har också ställt frågor kring hur viktig 

ledaren anser att relationen är till medarbetarna, för att sedan kunna koppla svaren till om det 

är ett uppgiftsorienterat eller relationsorienterat ledarskap. I slutet av intervjun har vi även 

ställt frågor kring ledarens egna åsikter kring kvinnligt och manligt ledarskap, detta för att 

höra deras åsikter och erfarenheter inom ämnet. 

När det kommer till transkriberingen har vi spelat in intervjuerna. Före intervjun frågade vi 

våra respondenter om detta vilket de godkände (Alvehus 2013). Det positiva med detta är att 

vi båda två kunnat gå tillbaka och lyssna på samtliga intervjuer. En nackdel med att spela in 

intervjuer kan vara att respondenterna inte känner sig trygga i att kunna säga vad de vill utan 

håller tillbaka på grund av att de känner sig begränsade. Eftersom detta inte var något känsligt 

ämne anser vi inte att inspelningen har hindrat oss i att få ärliga svar. 

 

3.3 Urval av respondenter 

Vi har valt att intervjua fyra kvinnor och fyra män som besitter olika ledarskapsroller. Sex 

stycken är delägare och två stycken har huvudansvaret för deras avdelning/butik. Gemensamt 

för alla våra åtta respondenter är att de arbetar i grupp där de ansvarar för att leda ett flertal 

medarbetare, detta ansågs vara viktigt för vår forskning. För en mer utförlig beskrivning av 

respondenterna, se bilaga 2. Urvalet av undersökningspersoner ska ske mot den 

forskningsfråga som ställts, alltså ska respondenterna kunna kopplas till ämnet (Holme & 

Solvang, 1997). Om möjligt ska det vara en så bred variation som möjligt, de ska ha god och 

relevant kunskap inom ämnet samt att de ska vara villiga att uttrycka sig och delta i 

undersökningen. 

  

Fyra män och fyra kvinnor valdes ut för att få en rättvis fördelning av kön. Detta för att vi ska 

kunna tyda eventuella skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap. Att våra 

respondenter har olika ledarroller ger en bredd där vi kan få åsikter från flera olika perspektiv. 
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Vi får bredd i våra intervjuer då respondenterna arbetar inom olika branscher och på olika 

positioner samt med olika antalet medarbetare. Våra respondenter är ledare i olika former 

vilket gör att de innehar rätt kunskap inom ämnet. Eftersom vi har anknytning till 

respondenterna, har de utan tvivel varit villiga att bli intervjuade och vi anser också att det 

stärkt ärligheten i de svar vi fått.  

 

Före intervjuerna ringde vi till respondenterna för att berätta att vi skulle skriva vårt 

examensarbete och frågade om de var villiga att ställa upp. Vi förklarade att vi ville sätta oss 

in i deras sätt att leda på och att vi önskade att göra en kvalitativ intervju där vi skulle träffas 

och genomföra intervjun. Respondenterna tyckte det lät roligt och intressant så vi bestämde 

tid och plats för intervjuerna.  

 

Altmäe et al. (2013) har baserat sin forskning på både kvinnliga och manliga respondenter där 

männen besitter chefsroller och majoriteten av kvinnorna är icke-chefer. Att alla 

respondenterna inte har ledarroller/chefsroller gör det svårt att sammanställa ett rättvist 

resultat. För att se om en ledare är uppgiftsorienterad eller relationsorienterad krävs det att de 

har någon form av ledarroll. Till skillnad från Altmäe et al. (2013) har vi enbart respondenter 

som besitter ledarroller/chefsroller vilket gör att vi får en mer rättvis och jämlik grund till vårt 

resultat. 
 

3.4 Bearbetning och analys av respondenternas svar 

Som Andersson et al. (2013) beskriver är medarbetarna en viktig del av arbetsplatsen och en 

ledare och medarbetare arbetar oftast sida vid sida. Med detta i bakhuvudet och med hjälp av 

Managerial Grid har vi analyserat och placerat våra respondenter i om de är 

uppgiftsorienterade eller relationsorienterade i sitt ledarskap. När vi skulle avgöra vilken 

ledarstil de tillämpar kopplade vi deras beskrivning av deras ledarskap med attributen för de 

olika ledarstilarna. Ett uppgiftsorienterat ledarskap fokuserar på mål och resultat medan ett 

relationsorienterat ledarskap fokuserar på relationen till medarbetarna och en god arbetsmiljö 

(Blomquist & Röding 2010; Andersson et al. 2013). För att vi skulle skapa oss en klarare 

överblick över respondenternas ledarstil har vi valt att placera in de i Managerial Grid, se 

figur 3. För att se mönster hos de olika könen har denna modell legat som grund för vilken 

ledarstil de tillämpar. 

  

För att tolka våra respondenters svar på de frågor vi hade om könets betydelse i ledarskapet, 

har vi sammankopplat det med vad tidigare forskning visat. Svaren skiljde sig en del och vi 

kan se mönster i könets betydelse i och med att kvinnorna hade gemensamma tankar om 

ämnet och likaså för männens del. 
 

3.5 Litteraturundersökning 

När vi kommer till den teoretiska biten har vi använt oss av vetenskapliga artiklar samt 

litteratur. I sökandet av vetenskapliga artiklar har vi använt oss av Högskolan i Skövdes 

databaser. Våra nyckelord har varit relationsorienterat ledarskap, uppgiftsorienterat ledarskap, 

genus, kvinnor och män, kvinnligt och manligt ledarskap etc. Här fick vi många träffar där vi 

har fått sålla tills vi hittat relevanta artiklar som lämpat sig vår forskning. Samma ämnesord 

har också varit grunden för vår sökning i litteraturen. Där fick vi inte fullt lika många träffar 

men de träffar vi fick gav oss exakt den information vi letade efter. Vår teoridel börjar med att 

vi förklarar de olika två stilorienteringarna som är uppgiftsorienterat och relationsorienterat 
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ledarskap. Detta underlättar för läsaren som snabbt ska förstå vad dessa två ledarskapsstilar är. 

Till detta användes studentlitteratur till största delen som källa. 

3.6 Kritik till metoden 

I vårt urval av respondenter har vi fokuserat på kön eftersom det var kopplat till vårt syfte. Att 

studera just könets påverkan på ledarskapsstilen. För att få ett klarare och mer rättvist resultat 

hade vi kunnat välja respondenter med fler gemensamma nämnare, som till exempel liknande 

ålder, position och form av organisation. Om förutsättningarna sett likadana ut för alla 

respondenter skulle det ge en mer rättvisande grund. Men frågan är också om vi hade sett 

skillnader eller om vi bara hade fått liknande svar från de olika respondenterna. Samma 

branscher, ålder och ställning kan kräva ett likartat ledarskap vilket hade kunnat ge oss för 

mycket likheter i respondenternas svar. 

För att få en djupare insyn hade vi även kunnat intervjua medarbetarna för att komma åt om 

ledarens syn överensstämmer med medarbetarnas. Det hade gett oss ett annat perspektiv på 

ledarens ledarskapsstil. Förhoppningsvis hade uppfattningarna från ledarnas och dess 

medarbetare stämt överens men hade de inte gjort det hade det blivit svårt att fastställa ett 

resultat. En annan nackdel med att vi enbart intervjuar ledarna är att de förmodligen vill 

framstå som bra ledare och därför lägger fokus på sina positiva egenskaper och frånser de 

negativa. De flesta ledarna vill framstå som att de tänker på medarbetarna men i själva verket 

kanske de inte alls gör det. Hade vi intervjuat medarbetarna hade vi även kunnat få fel 

uppfattning utav de också. Om en medarbetare inte alls kommer överens med chefen och vill 

klanka ner på dennes ledarstil skulle hen kunnat ge oss fel bild av ledaren. Åtminstone hade 

det varit ett ypperligt tillfälle för medarbetaren att kasta smuts på ledaren. Det är just det som 

är svårt med intervjuer, att få den som bli intervjuad att tala sanning och ärligt. 
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4. Empiri 

Nedanför följer en sammanställning av varje enskild respondent samt likheter och skillnader i 

varje köns sätt att leda och vilka egenskaper de anser att bra ledare ska inneha. 
 

4.1 Ledarskapstyper 

I Managerial Grid placeras ledarna i en modell som är uppbyggt i form av ett rutnät, detta 

rutnät baseras på det uppgiftsorienterade och det relationsorienterade ledarskapet (Andersson 

et al. 2013). Utifrån respondenternas svar kommer de senare att placeras in i denna modell. 

Därefter kan det utläsas vilken ledarskapstyp de är alternativt åt vilket håll de drar åt. 
 

4.1.1 Kvinnliga ledare 

Nedanför följer intervjuer med våra kvinnliga respondenter. Ett viktigt kriterium för 

respondenterna var att de skulle besitta chefs eller ledarposition, dvs. vara en formell ledare. 

Vi har valt att skriva ut namnen på våra respondenter då vi ville gå in mer på djupet och på ett 

personligt plan, detta för att vi skulle kunna skapa oss en bild över deras ledarstil. Genom att 

respondenternas namn kan läsas blir det även personligt för läsaren och denna kan också få en 

inblick i deras ledarskapsstil.  
 

Hanna Wallén 

Hannas synpunkter på egenskaper som en ledare ska besitta är tydlighet till sina medarbetare, 

att man är målinriktad men även uppmuntrande och motiverande för att skapa engagemang. 

”Engagemang och positiv inställning smittar av sig!” säger Hanna och menar att hon inte tror 

på att styra människor med en ”järnhand från tronen” utan att det är av stor vikt att visa på 

att man själv är engagerad och vill arbeta tillsammans. Det är också så hon vill bli uppfattad 

som den ledare hon är idag. Hon tillägger ”man märker om människor jobbar med eller emot 

en”. För att nå fram till människor anser hon att det är av stor vikt att vara så bra som möjligt 

på att kommunicera. Hanna ser sig själv som väldigt öppen för att alla ska få komma med sina 

idéer och menar att det är en central del att vara lyssnande, detta också för att skapa 

förtroende till medarbetarna. När vi frågar Hanna om vad som motiverar henne som ledare 

svarar hon att hon definitivt är en problemlösare men samtidigt värnar hon mycket om att 

skapa goda relationer. Hon gillar när det finns en röd tråd för alla att nå samma mål. ”Det 

spelar ingen roll vad man gör, den gemensamma drivkraften är oavsett aktuell”. Hanna 

motiverar sina medarbetare genom att få medarbetarna att koncentrera sig på att jobba 

gemensamt samt att ha ett eget stort engagemang. Hon säger även att beröm och ansvar 

motiverar medarbetarna samt konstruktiv kritik. Hanna tycker att det är viktigt att hålla en 

viss distans till sina medarbetare. ”Det är jätteviktigt med distans även fast det kan bli ensamt 

på toppen som hög chef. Distans är inget som försvårar utan man kan komma med kritik utan 

att det blir personligt”.  
 

Hanna som delar chefsansvaret med två män upplever egentligen ingen väsentlig skillnad i 

män och kvinnors sätt att leda. Däremot så upplever hon att kvinnor är lite mjukare än män 

samtidigt som inte alla är det. “Alla män är inte typiska män” som hon säger och tvärtom för 

kvinnor. Hanna anser därför inte att det är könet som är betydande för hur vi leder olika utan 

hur vi uppfattas av de vi leder. Dock så tror Hanna att kvinnor möts av fler utmaningar i sina 

ledarroller. Avslutningsvis frågar vi Hanna om hon har några exempel på någon situation där 

hon upplevt att könet har påverkat hennes situation beroende på att hon är kvinna, det hade 
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hon. Många gånger när det kommer till att fixa hantverksjobb till exempel byta lampa eller 

köpa tvättmaskin kommer män och frågar om hon behöver hjälp. Hanna avslutar med “jag 

tror inte att alla är lagda för att leda andra människor då det kräver ett visst mod att hela 

tiden kunna fatta beslut”. 
 

Gun Söderberg 

Enligt Gun ska en ledare vara lyhörd och bestämd, hon anser också att en ledare måste sätta 

upp regler och rutiner som ska följas samt att en ledare ska kunna delegera ansvar till sina 

medarbetare. Gun vill egentligen inte vara ledare utan hon har bara hamnat på den position 

hon har. Som den ledare hon är idag vill hon bli uppfattad som en drivande och tydlig ledare 

genom att alltid kommunicera med personalen vid förändring och när förbättringar behöver 

göras i arbetsgången. Hon tror att hennes anställda tycker att hon är lite petig med detaljer på 

arbetet. Gun tror även att de tycker hon är bra på att lyssna samt att hon är snäll men ändå 

hård och rättvis. Gun delar ansvaret för butiken tillsammans med Martin. Hennes starka sida 

är relationer vilket gör att hon är den som arbetar mer med relationen till de anställda och 

kunder. Hon tillägger “Martin blir problemlösaren och pappersnissen”. Gun motiverar sina 

anställda genom att försöka skapa en god arbetsmiljö men samtidigt tycker hon att det är 

viktigt att de anställda har tillfredsställande arbetsuppgifter under arbetspassen. När vi frågar 

hur Gun ser på relationen till sina anställda så vill hon hålla en sund arbetsrelation och kunna 

prata om det mesta men inte gå för privat. 
 

När vi frågar om hur Gun upplever skillnader i män och kvinnors sätt att leda tror hon att 

kvinnor är mer flexibla och tänker mer på bredden och att männen går på djupet. Hennes 

uppfattning är att kvinnor klarar av att göra fler saker samtidigt och kan därför fokusera på 

fler uppgifter samtidigt, medan männen koncentrerar sig på en sak åt gången. Gun anser att 

kvinnor kan bli mindre betrodda i sin ledarroll. Hennes exempel är när hon är på ledarmöten, 

då pratar de mer med Martin. Hon tror dock att det beror på att hon dragit sig undan förr i 

tiden när hon var ny som ledare. Hon menar på att kvinnor har det tuffare i arbetslivet och att 

kvinnor därför behöver vara lite hårdare och ha mer skinn på näsan eftersom de har mer att 

bevisa före de blir betrodda.  
 

Anna Palovaara 

Anna tycker att en bra ledare bör se alla lika och inte favorisera någon, vara engagerad i varje 

individ och skapa förutsättningar utifrån deras kunskapsnivå och personlighet, lugn och tydlig 

som ledare. ”Visar man respekt så vinner man respekt tillbaka”. Hon säger också att man bör 

vara bestämd och organiserad för att nå de uppsatta målen. ”Man vill skapa ett team som 

känner sig trygg med mig som ledare”. Hon vill bli uppfattad som en rättvis ledare och kunna 

ha förmågan att lyssna på sina medarbetare utan att lägga sina egna värderingar i det. Anna 

tror och hoppas att hon framstår som en ledare som går att lita på och skapa förtroende för. 

Egenskaper hon tror hennes anställda skulle beskriva Anna som är hjälpsam, stöttande, 

trevlig, kunnig och lojal. Det som motiverar Anna i sitt ledarskap är att hon hela tiden strävar 

efter att skapa ett bra team och hon känner stort intresse och engagemang i att utveckla sina 

medarbetare med nya kunskaper. Hon motiverar sina anställda genom att ge beröm och 

feedback. ”Det motiverar att få beröm och bekräftelse på att ens jobb man utför är bra och 

att man känner sig behövd”. 

  

Den största skillnaden på män och kvinnor i ledarskapspositioner, anser Anna är att som 

kvinna är man mer ödmjuk och har ett lugnare sätt att hantera konflikter. Hon har genom sitt 
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yrkesliv haft många män över sig. Efter att ha observerat under så många år så kan hon se ett 

mönster i att män har en viss prestige till skillnad från kvinnor. Män tycks enligt Anna ha ett 

förutfattat synsätt på kvinnor. Anna tycker om att arbeta ihop med män och ser sig kunna 

arbeta bättre ihop med dem. Hon har därför enbart sökt sig till mansdominerade yrken genom 

sitt yrkesliv. Hon säger sig märka en tydlig förändring genom åren hon arbetat och beskriver 

hur hon i tidigt i sitt yrkesliv blev ifrågasatt vad hon gjorde på vissa arbetsplatser. ”Folk 

tyckte inte att kvinnor passade in på mansdominerade arbetsplatser men jag gav mig inte för 

det”. Vi frågar Anna om hon stött på situationer där hon blivit mindre respekterad på grund av 

att hon är kvinna. Hennes svar är ”ja, absolut”. Under den första tiden som nytillträdd chef så 

sattes Anna i situationer av andra män för att se vad hon klarade av. “Så hade aldrig männen 

betett sig mot en man som varit ny”. Hon vill inte tro att könet på en ledare ska spela någon 

roll men tror tyvärr att utvecklingen inte riktigt har nått ända fram än. 
 

Marie Öberg 

Marie tycker att en bra ledare lyssnar på sina medarbetare och skapar grupp – och teamkänsla 

samt får sina medarbetare att vilja jobba mot ett gemensamt mål. ”Det är viktigt att alla 

känner att de bidrar och är en del av företagets resultat”. Som ledare vill Marie bli uppfattad 

som ärlig och rak, detsamma som hon uppskattar hos andra. Om Maries medarbetare fått säga 

några egenskaper om Maries ledarskap så tror hon att det svarat öppen, rättvis, glad, 

krävande. När vi frågar Marie vad som motiverar henne i arbetet så svarar hon att det är en 

kombination av flera saker. ”Mitt jobb är att uppmuntra och stötta till goda arbetsinsatser, 

vara problemlösare och fokusera på resultat”. Hon motiverar genom att sätta upp mål som 

bryts ner i delmål som följs upp kontinuerligt. ”Viktigt med feedback!”. Marie undviker att bli 

för personlig med sina medarbetare. ”Hellre visa att jag är intresserad av hur det fungerar på 

jobbet, har alltid regelbundna samarbetssamtal. En ledare får aldrig skaffa sig favoriter 

bland medarbetarna, det är ett stort nono”. Marie anser att det är viktigt att ledaren lyssnar på 

medarbetarna och tar till sig eventuell oro. Viktigt att beslut är förankrade i gruppen så tydligt 

som möjligt. ”Om man har en öppen dialog brukar det inte bli så stora bekymmer”. På frågan 

om hur Marie vill utvecklas som ledare så svarar hon ”Utveckling är bra, man skall aldrig 

stelna till, viktigt att ompröva sig själv och sina idéer då och då, våga ifrågasätta sig själv”. 

Det tolkar vi som att hon är inte är främmande för att utöva sitt ledarskap på olika nivåer. Det 

bästa med att arbeta som ledare tycker Marie är att hon får ett kvitto på att hon har tagit rätt 

beslut och att hennes verksamhet utvecklat sig så som hon tänkt.  
 

Vi ställer frågan till Marie om hon upplever någon väsentlig skillnad i män och kvinnors sätt 

att leda och hon svarar ”Traditionellt så är det den manliga ledarstilen som är normen när 

man pratar om ledarskap, dvs. en hård jargong med självsäkra män som delar ut ryggdunkar 

till sina likasinnade och pekar med hela handen. Många kvinnor anammar denna ledarstil 

medan det är en fördel att plocka in ”mjuka värden” såsom öppenhet och goda relationer där 

man lyssnar på alla i organisationen”. Marie tycker att kvinnor förminskas väldigt ofta 

genom att det fokuseras mer på deras klädsel, frisyr och sätt att uttrycka sig än på vad de 

faktiskt uttrycker och står för. Ett bra exempel är enligt Marie förre moderatledaren Anna 

Kinberg Batra. Hon tror inte att könet på en ledare är av stor betydelse i dennes sätt att leda 

utan att man kan vara en utmärkt ledare och chef oavsett kön. 

4.1.2 Manliga ledare 

Nedanför följer intervjuer av våra manliga respondenter. Här gäller samma sak som för våra 

kvinnliga respondenter, nämligen att vi valt de utifrån kriteriet att de är formella ledare. 
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Jonatan Franzén 

Enligt Jonatan ska en bra ledare skapa gemenskap genom att inkludera sina medarbetare, en 

ledare ska även ha långsiktiga mål som de tillsammans ska jobba mot. För att det ska fungera 

måste ledaren förklara och visa hur arbetsuppgifterna ska utföras, en ledare ska också kunna 

ge både positiv och negativ kritik samt ha förståelse för sina medarbetare. Enligt Jonatan ska 

en ledare vara både tydlig och drivande samt analytisk och eftertänksam. “Tydlig måste jag 

vara i mitt sätt att förklara så att de anställda förstår vad de ska göra, drivande måste jag 

också vara för annars hade det gått åt helvete, jag har ju mål att uppnå”. En ledare behöver 

vara analytisk när det kommer till människokontakt. Det är viktigt att se undertonen i de 

anställdas beteende och vilja, detta för att en ledare ska kunna placera rätt person på rätt plats. 

”Den bästa medarbetaren är den självständiga medarbetaren” säger Jonatan och han menar 

att medarbetarna måste kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ för att driften ska 

fungera. Han tillägger att det är viktigt med upplärning och uppföljning för att detta 

medarbetarskap ska fungera, det är inget som sker direkt. 
 

Resultatinriktad, inkluderande, positiv och sträng men rättvis är de egenskaper som Jonatan 

tror att sina anställda skulle beskriva honom med, detta är något han håller med om. Jonatan 

anser att goda relationer är nyckeln till ett gott samarbete och goda resultat, han uttrycker sig 

”Får du en god relation med de anställda får du det andra nästan gratis”. Han menar inte att 

de ska stå och prata hela dagarna utan de ska hjälpa varandra och jobba hårt tillsammans för 

att nå dagens mål. Han anser att man skapar en god arbetsmiljö genom att ha en plan och ett 

mål. Jonatan väljer att ha en personlig kontakt med sina anställda. Han kan berätta vad han 

gjort i helgen och hur han mår den dagen och även visa intresse i hur de mår och vad de gjort i 

det senaste. ”De måste lära känna dig för att ha respekt för dig” säger han. Han tillägger 

också att det är svårare att skapa sig en relation om man har tjugo anställda än om man har tio 

anställda.  
 

När vi frågar Jonatan om han upplever någon skillnad i manligt och kvinnligt ledarskap anser 

han inte det. Han anser att vi lever i ett jämställt samhälle och har samma roller. ”Jag tror det 

handlar om vilka egenskaper en person besitter som passar bra till ledarroller”. På 

ledarmöten de har kan han dock se skillnad på män och kvinnor. På mötena är det mestadels 

män och då kan det bli lite mansdominerat.  
 

Martin Olofsson 

Martin anser att en ledare ska vara lyhörd, bestämt och rättvis samt att en ledare måste få 

respekt men inte på ett elakt eller dominerande sätt. ”För att bli en bra ledare måste man gå 

efter sin egna personlighet” säger han. När vi ställer frågan om hur han vill bli uppfattad som 

en tydlig och drivande eller analytiskt och eftertänksam ledare svarade han båda. Han anser 

att man måste vara drivande och han vill helst göra rätt från början, vilket kräver en tydlig 

plan med ett mikromål som sedan leder till det stora målet. Han uttrycker sig “Det är som att 

bygga lego, man måste ha en ritning. Analytisk måste man vara för bemöta både kunder och 

medarbetare på rätt sätt”. Om vi skulle be Martins anställda att beskriva honom tror han att 

de skulle säga att han är lyhörd men han håller inte med om detta då han oftast har en plan i 

baktankarna. Andra egenskaper som skulle beskriva Martin är att han är öppen och tydlig i sitt 

sätt att leda. Enligt Martin måste en ledare arbeta med att skapa en god arbetsmiljö men 

samtidigt lösa de problem som uppstår. Han tillägger ”det finns inga problem, bara 

lösningar”. Privat vill han prioritera annorlunda men i yrket kräver det att han prioriterar både 

bolaget, medarbetarna och kunderna. Det han menar är att han vill gå med en bra vinst men 
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medarbetarna har inte alltid samma mål. “De vill ha sin lön och trivas på jobbet”. Han anser 

att en ledare ska ha en yrkesmässig relation till sina anställda och att man ska jobba mer på 

bredden än på djupet. Det bästa med att arbete som ledare idag är friheten men att man även 

har ett ansvar till både resultat och medarbetare. ”Jag är inte låst utan det hänger på mig” 

säger han. 
 

Han har varit med om situationer där kvinnor blivit mindre betrodda i sin ledarroll. 

Exempelvis när det kommer in utländska män väljer de att tro mer på mannen och rikta sin 

uppmärksamhet till honom istället för hans kvinnliga medarbetare. Han säger även att män får 

lättare respekt i sin manliga roll än kvinnor och därför har kvinnor mer att bevisa. Detta kan 

resultera i att kvinnor måste vara mer hårda och bestämda. “Det blir ett maktspel för kvinnan 

vilket kan få henne att framstå som lite jobbig medan mannen redan har fått respekt och kan 

därför vara lite rolig och skämta”. 
 

Joakim Ramberg 

Joakim tycker att en bra ledare är den som får folk att dra åt samma håll. Som ledare vill man 

uppnå goda resultat och det är viktigt att hela arbetsteamet är med på det. ”Självklart är 

trivsel av stor betydelse för att prestera bra men alla bör ha samma slutmål”, säger han. 

Joakim säger även att hans uppfattning om ett bra ledarskap är att kunna vara tydlig och 

bestämd. Det är också så Joakim vill bli uppfattad av sina medarbetare, genom ordning och 

reda men han tror även att han förmedlar fria tyglar. ”Det är viktigt att kunna lita på folk och 

vara insläppande, delar man förtroende åt andra så får man det tillbaka”. Då de för tillfället 

endast är fyra personer som jobbar tillsammans så reflekterar inte Joakim sig som en tydlig 

ledare utan ser sina medarbetare mer som en familj. Han trycker på att i och med att de är så 

få känns det viktigt att skapa den familjära känslan utan någon tydlig och sträng attityd. ”Man 

är sig själv, gör så gott man kan och är ärlig. Jag märker direkt om jag får in fel folk på fel 

ställe och då ska de inte jobba hos mig”. Det som motiverar Joakim är ”att nå målet” som 

han uttrycker sig. Han anser sig mycket duktig på att sätta ihop människor som funkar ihop 

och skapar sig därigenom ett bra team. Han har inget konkret svar på hur man bäst motiverar 

sina anställda men menar på att det ska kännas trevligt att komma till jobbet. Vikten av att 

trivas är oerhört viktigt för Joakim och menar på att ”resten brukar lösa sig”. 

  

Joakims generella uppfattning är att de kvinnliga ledare som han känner har skinn på näsan 

och har jobbat stenhårt för att nå dit de är idag. Om de har fått kämpa extra hårt beroende på 

att de är kvinnor är inget han har reflekterat över. Joakim tror mer på att det handlar om att 

antingen har man den personligheten som krävs för att leda bra eller så har man det inte. ”Att 

könet skulle spela roll i din ledarsituation, det har jag svårt att tro. Är man en duktig ledare 

så kommer man bli omtyckt oavsett om du är man eller kvinna”. 
 

Jan Johansson 

Jan tycker att en bra ledare ska vara förtroendeingivande, engagerad, våga leda och ta beslut. 

”Man måste vara en förebild för sina anställda”. Det är så Jan vill bli uppfattad av sina 

anställda. Dock tror han att det kan finnas delade meningar bland hans anställda i hur de ser 

på hans ledarstil. Om de skulle beskriva honom som ledare tror han att de skulle tycka att han 

är engagerad, erfaren, förtroendegivande och strategisk. Det huvudsakliga enligt Jan är att han 

kan driva teamet framåt och försöker vara så tydlig och drivande som möjligt. Vid motgångar 

och svåra beslut så tänds en glöd i Jan där han bara bestämmer sig för att ”det här ska vi 

klara”. Ofta har han med den inställningen rätt. Han har svårt att sätta ord på känslan men han 
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är hela tiden ytterst ansvarig och har folk som ställer krav på honom. ”Det blir någon form av 

prestationsglöd”, som vaknar inom honom. Vi frågar Jan hur han bäst motiverar sina 

anställda och han svarar att han anser det vara genom beröm. ”Beröm och bekräftelse väcker 

något hos människor och vi känner glädje och styrka att fortsätta kämpa”. På kontoret i 

Kungsbacka där Jan sitter är de omkring 10-15 personer som arbetar tillsammans. Därför ses 

Jan mer som en kollega än som chef vilket skapar en familjär känsla. ”Man måste känna att 

man passar in i teamet och kan vara öppen”. Jan är intresserad av att hans anställda ska 

utvecklas och genom att de inte är så många blir det lättare för Jan att engagera sig och bli en 

del av teamet istället för den typiske chefen. Jan tror själv att han är en flexibel ledare och en 

bra lyssnare. Han försöker anpassa sig och se alla. Det är viktigt att hans anställda vågar prata 

med honom i alla lägen. Så vill han vara åtminstone. 

  

När vi ställer frågan om Jan tror att det finns någon väsentlig skillnad i mäns och kvinnors sätt 

att leda så svarar han att han har dålig erfarenhet av det. Hans bransch är väldigt 

mansdominerad och en teknisk bransch vilket innebär att kvinnor är en bristvara. Han känner 

en kvinna i jobbet som är ledare i Stockholm. ”Vi har olika syn på allt” säger Jan. Han har 

inga problem att jobba med kvinnor men han vet att kvinnor och män tänker olika. Han 

försöker anpassa sig till de kvinnor han möter och har en väldigt stor respekt för kvinnor. Jan 

säger sig vara väldigt intresserad av manligt och kvinnligt beteende och läser mycket om hur 

kvinnor fungerar för att skapa sig en ökad förståelse. Jan berättar även att han definitivt tror 

att könet har en betydelse i en ledarroll. Han har inga exempel men anser att kvinnor generellt 

förminskas i en mansdominerad värld. ”Man ska ha förtroende för alla oavsett kön men jag 

tror att män leder på sitt vis och kvinnor på sitt, de tolkar också saker olika”. 
 

4.2 Sammanfattning empiri 

Som tidigare nämnt kommer respondenterna att placeras i Managerial Grid, se figur 2 för att 

se denna sammanställning. Nedanför finns en motivering till respondenternas placering. 

 

 
Figur 2. Utplacering av respondenter i Managerial Grid. (egen bearbetning av Andersson et al. 

2013, s.50) 

 

 

Hanna visar tecken på både ett uppgiftsorienterat och relationsorienterat ledarskap. Eftersom 

Hanna ser sig som en problemlösare och motiverar sina anställda genom målsättning är hon 
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till stor del uppgiftsorienterad i sitt ledarskap. De tecken hon visar på ett relationsorienterat 

ledarskap är att hon arbetar med att skapa trivsel på arbetsplatsen. Detta gör att hon placeras 

vid punkt A i figur 2. 

  

Gun visar tecken på att hon är relationsorienterad i sitt ledarskap. Hon vill att alla ska trivas 

och ha tillfredsställande arbetsuppgifter. Däremot vill hon inte vara en ledare utan hon lägger 

mer ansvar på Martin, vilket gör att hon placeras vid punkt B i figur 2. 

  

Anna utvisar ett rent relationsorienterat ledarskap då hon visar stort engagemang för sina 

medarbetare och vill skapa en trivsam arbetsplats. Hon arbetar mycket med gruppen och att 

medarbetarna ska utvecklas. Detta gör så att hon placeras vid punkt C i figur 2. 

  

Maries intervju gav ursprung i det uppgiftsorienterade ledarskapet eftersom hon anser det 

viktigt att alla känner att de är en del av företagets resultat. Hon motiverar sin personal genom 

att sätta upp mål de ska nå vilket gör att Marie leder med en uppgiftsorienterad ledarstil, hon 

placeras därför vid punkt D i figur 2. 

  

Jonatan visar starka tecken på ett relationsorienterat ledarskap men även tecken på ett 

uppgiftsorienterat ledarskap. Jonatan arbetar med att skapa goda relationer och anser att 

resultat kommer genom bra relationer vilket gör att han är relationsorienterad i sitt ledarskap. 

Däremot är han även resultatinriktad och drivande i sitt sätt att leda vilket är kännetecken för 

ett uppgiftsorienterat ledarskap. Utifrån detta placeras han vid punkt E i figur 2. 

  

Martin dras till det uppgiftsorienterade ledarskapet men det finns ett litet spår av ett 

relationsorienterat ledarskap. Han har alltid ett mål i sikte vilket visar på klara tecken av ett 

uppgiftsorienterat ledarskap. Däremot tillägger han, att hans egna prioriteringar inte alltid 

stämmer överens med medarbetarnas prioriteringar utan han måste därför anpassa sina mål 

och prioriteringar. Det är tecken på ett relationsorienterat ledarskap, att motivera 

medarbetaren genom detta sätt. Det gör så att Martin placeras vid punkt F i figur 2. 

  

Joakim gav utfall i det uppgiftsorienterade ledarskapet då han fokuserar på att nå mål och 

resultat. Han säger att de är en liten grupp på arbetsplatsen vilket gör att den familjära känslan 

kommer naturligt. Han tar hänsyn till relationerna och anser att de är viktiga vilket gör att det 

relationsorienterade ledarskapet ger avtryck i hans sätt att leda. Med detta i åtanke placerar vi 

Joakim vid punkt G i figur 2. 

  

Jan har ett kombinerat ledarskap av relations - och uppgiftsorienterat. Han är målmedveten 

och har en stor “prestationsglöd” vilket är utstickande för det uppgiftsorienterade ledarskapet. 

Samtidigt är han mån om att hans grupp ska utvecklas och trivas i arbetet samt finna 

motivation, både med arbetet och som en grupp. Detta beteende är mer typiskt för det 

relationsorienterade ledarskapet. Med detta i åtanke placeras Jan vid punkt H i figur 2. 
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5. Analys 

Som Andersson et at. (2013) säger är det svårt att dela in ledarna i att vara renodlade uppgifts 

- eller relationsorienterade ledare. Detta är något vår forskning också indikerar på, se figur 2. 

Det yttrar sig genom att varje respondent svarat att de är mål - och resultatinriktade. Många 

tillägger att det är en viktig faktor till framgång. Därav kan vi koppla att alla åtta respondenter 

på något sätt är uppgiftsorienterade i sitt ledarskap. Kännetecken för ett uppgiftsorienterat 

ledarskap är att både ledare och medarbetare känner ett ansvar för att uppnå de uppsatta målen 

(Andersson et al. 2013; Blomquist & Röding 2010). När Marie sa ”Det är viktigt att alla 

känner att de bidrar och är en del av företagets resultat” och Joakim sa ”Självklart är trivsel 

av stor betydelse för att prestera bra men alla bör ha samma slutmål”, indikerar deras 

uttalanden på att de arbetar utifrån ett uppgiftsorienterat ledarskap. 

  

Ett relationsorienterat ledarskap karaktäriseras av att ledarens mål är att skapa en god 

arbetsmiljö kombinerat med att uppmärksamma medarbetarna och deras behov (Andersson et 

al. 2013; Blomquist & Röding 2010). Här skiljer våra manliga och kvinnliga respondenter 

mer åt jämför med det uppgiftsorienterade ledarskapet. Anna sa ”Man vill skapa ett team som 

känner sig trygg med mig som ledare” och Hanna sa ”man märker om människor jobbar med 

eller emot en”, med detta kan det konstateras att de uppskattar medarbetarna och ser till deras 

behov. Att ha en trygg och trivsam arbetsplats är en grundtanke i det relationsorienterade 

ledarskapet. Även Gun motiverar sina medarbetare genom att åstadkomma trivsel i 

arbetsgången. Marie är den som skiljer sig från kvinnorna då hon ger en klar på bild av ett 

starkt uppgiftsorienterat ledarskap, genom att vara väldigt målinriktad. 

  

Att Jonatan sa ”Får du en god relation med de anställda får du det andra nästan gratis” och 

Jan sa ”Man måste känna att man passar in i teamet och kan vara öppen”, är något som 

indikerar på att de är relationsorienterade i sitt ledarskap. Joakim och Martin skiljer sig 

däremot då de båda är mer målinriktade och ute efter goda resultat. Utifrån våra respondenters 

svar finner vi som mest utstickande att kvinnorna drar in mer relationsorienterat ledarskap 

jämfört med männen. Det ser vi som ett mönster som skiljer kvinnorna från männen. 

  

Som Altmäe et al. (2013) forskat fram finns det ingen skillnad i ledarskapsstil beroende på 

kön. De anser att ålder och ställning är det som påverkar. Vi har däremot fått ett annat 

resultat, nämligen att det skiljer sig mellan manligt och kvinnligt ledarskap. Det vår forskning 

visar är att alla ledare är uppgiftsorienterade men med olika inslag av det relationsorienterade 

ledarskapet. Tre av våra fyra kvinnliga respondenter tyder på att de leder relationsorienterat. 

Marie blir alltså vår avvikande respondent. Två av våra manliga respondenter är helt 

uppgiftsorienterade medans de andra två kombinerar ledarskapsstilarna. Beträffande det 

relationsorienterade ledarskapet dras en generalisering enligt Esser et al. (2018) att kvinnor är 

förknippade med en mer hänsynstagande sida, något som vår forskning visar inte alltid 

samstämmer med. Det är lättare att generalisera kvinnor än män då vi har endast en 

utstickande kvinna men två utstickande män. 

  

Forskningen enligt Wille et al. (2018) ger intryck av att ledare som besitter likartade 

ledarbefattningar delar ett liknande mönster oavsett kön, detta med en maskulinare auktoritet. 

Denna forskning stämmer överens med vårt resultat angående den uppgiftsorienterade stilen. 

Här tillämpar alla liknande struktur på sitt ledarskap. 

  

När vi diskuterar skillnaden på manligt respektive kvinnligt ledarskap får vi en del olika svar 

av våra respondenter. Vi tar Anna som exempel då hon beskrev sin karriär med att hon har 

fått slå sig fram som kvinna. Ett flertal av respondenterna säger att kvinnor har mer skinn på 
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näsan, något som kan bero att det finns fler kvinnor liknande med Annas situation. Martin sa 

“Det blir ett maktspel för kvinnan vilket kan få henne att framstå som lite jobbig medan 

mannen redan har fått respekt och kan därför vara lite rolig och skämta”. Med denna mening 

sagd, bekräftar Martin den förutfattade meningsskiljaktighet som Esser et al. (2018) forskat 

fram. Det som skiljer ledarskapsstilen åt som Esser et al (2018) sagt är att kvinnor möts av 

fler utmaningar på grund av de tidigare samhällsförväntningarna, något som kräver ett större 

engagemang för att bli sedd. Genom Martins kommentar om att det är ett “maktspel för 

kvinnor” ihop med Esser et al. (2018) styrker detta att kvinnor får arbeta hårdare för att bli en 

respekterad chef eller ledare. Jan tillägger att könet har betydelse för hur man blir respekterad 

i sitt ledarskap och anser att kvinnor generellt förminskas i en mansdominerad omgivning. 

  

Kvinnorna är genomgående överens om att det är skillnad på manligt och kvinnligt ledarskap. 

Något som kan kopplas till det relationsorienterade ledarskapet är när Anna sa att som kvinna 

är man mer ödmjuk och har ett lugnare sätt att hantera konflikter på. Gun tror att kvinnor är 

mer flexibla och Marie sa att kvinnor plockar in ”mjuka värden” såsom öppenhet och goda 

relationer till skillnad från män. Kännetecken för kvinnor är att de är mjukare och mer 

hänsynstagande (Esser et al. 2018), det är viktigt för kvinnor att hitta en stabilitet i sitt 

ledarskap. Detta är något kvinnorna håller med om. 

  

Vår forskning stämmer överens med våra respondenters syn på det kvinnliga respektive 

manliga ledarskapet, att det skiljer sig åt. Något som inte samstämmer med Altmäe et al. 

(2013). Alla våra ledare är uppgiftsorienterade i sitt ledarskap men tillämpar ett 

relationsorienterat ledarskap i olik omfattning. 
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6. Slutsatser 

Den slutsats vi kan dra är att manligt respektive kvinnligt ledarskap skiljer sig åt hos våra 

respondenter. Det visar sig finnas förutfattade meningar om kvinnor och mäns förväntningar 

och egenskaper som i sin tur påverkar ledarstilen. Den övergripande likheten i vår studie är att 

alla respondenter, oavsett kön, är uppgiftsorienterade i sitt ledarskap. De arbetar mål - och 

resultatinriktat. Den största skillnaden är att kvinnor tillämpar ett mer relationsorienterat 

ledarskap än vad männen gör. Av våra respondenter är det fler kvinnor som är 

relationsorienterade i sitt ledarskap än vad de manliga respondenterna är, detta är något som 

skiljer kvinnorna från männen. 

  

Rörande hur könet skulle påverka deras ledarposition är något som gör att vi kan dra 

slutsatsen att könet spelar roll. Kvinnliga ledare har det svårare än manliga ledare vilket gör 

att kvinnorna får arbeta hårt för att hamna på samma plats som sina manliga kollegor. 

Kvinnor är även mjukare och mer känslosamma vilket gör att de ter sig mer mot ett 

relationsorienterat ledarskap än vad männen gör. 

  

Den största slutsatsen vi kan dra utifrån vår forskning i hur ledarskapet skiljer sig visade sig 

genom att kvinnorna tenderade att vara mer relationsorienterade än männen. Det finns en rad 

olika faktorer som påverkar ledarstilen, huruvida det beror på könet eller om det är andra 

faktorer som påverkar är svårt att utläsa från vår forskning. Med detta i åtanke anser vi att 

ansvaret ligger i betraktarens öga. Med det sagt så menar vi att det första vi ser när någon 

kommer in i ett rum är om det är en kvinna eller man. Därefter väcks eventuella förutfattade 

meningar kring hur kvinnan eller mannen kan tänkas vara. Det är sedan upp till den som blir 

bedömd att bevisa sig genom sin personlighet. Alltså, könet har först betydelse och sedan 

kommer personligheten. Vi skulle rekommendera att studera både medarbetare och ledarens 

perspektiv i en vidare forskning. 
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Bilaga 1 

I några av intervjufrågorna har vi lagt till exempel som en form av följdfråga. Detta om vi 

skulle få tunna svar, då kan vi lätt ställa en följdfråga till respondenten för att utveckla svaret. 

Vi vill poängtera att vi själva endast såg exempelföljdfrågorna och på respondenternas 

frågepapper så hade vi tagit bort exemplen så att de kunde svara helt från hjärtat. Därav ligger 

de inom parentes i denna bilaga. Annars hade vi med stor sannolikhet lett svaren åt 

respondenten och man ska undvika ledande frågor om man vill få så ärliga svar som möjligt. 

 

Intervjufrågor 

Inledning:  

1. Kan du beskriva företaget/organisation du arbetar på idag/driver samt vad du har för 

nuvarande roll och ansvarsområde?  
 

2. Har du haft ditt nuvarande yrke som mål hela tiden eller är det med hjälp av en 

föreliggande utbildning alternativt tillfälligheter som styrt dina val genom yrkeslivet som gjort 

att du är den du är idag? 
 

Frågor med anknytning till ledarskap 

3. Vilka egenskaper ska en bra ledare besitta enligt dig?  
 

4. Har du någon eller några ledare som fungerat som en förebild för dig genom ditt yrkesliv? 
 

5. Hur vill du bli uppfattad som ledare av dina medarbetare? (T.ex. som en tydlig och 

drivande ledare eller som en analytisk och eftertänksam ledare?) 
 

6. Om vi skulle be någon av dina medarbetare att beskriva dig med 3-4 egenskaper om hur du 

är som ledare, vad skulle de svara tror du? Hade du hållit med dem? 
 

7. Vad motiverar dig som ledare i ditt arbete? (T.ex. att skapa en god relation till de anställda 

och/eller kunder eller är det att lösa de problem som uppstår?) 
 

8. Hur motiverar du dina anställda bäst? (T.ex. genom att få de anställda att koncentrera sig på 

att klara arbetsuppgifter eller att skapa en god arbetsmiljö. ) 
 

9. Hur ser din personliga kontakt ut med dina medarbetare? Tycker du det är viktigt att lära 

känna de på djupet eller är det något som kan försvåra arbetsrelationen? 
 

10. Hur ser du på förändringar och hur leder du i förändring? Vill du att saker och ting ska gå 

fort eller låter du det ta den tiden det tar? 
 

11. Står du fast vid din ståndpunkt som ledare eller har du en flexibel syn om dina 

medarbetare t.ex. skulle komma med nya idéer och andra perspektiv till arbetsplatsen? 
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12. Hur vill du utvecklas som ledare? 
 

13. Vad är bäst med att arbeta som den ledare du är idag? 
 

14. Upplever du någon väsentlig skillnad i män och kvinnors sätt att leda?  
 

15. Har du upplevt situationer där män eller kvinnor blir mindre betrodda i sin ledarroll pga. 

av sitt kön? 
 

16. Tror du att könet på en ledare är av stor betydelse i dennes sätt att leda?  
 

Slutfrågor 

Tack så mycket för denna intervju! Är det något annat du vill tillägga om ditt ledarskap innan 

vi avslutar? I vår uppsats vill vi återgå vissa delar av samtalet. Är det okej att nämna dig vid 

namn eller vill du vara anonym? 
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Bilaga 2 

Respondent 1: Jonatan Franzén, Kiwi 

Arbetar som butikschef i en central dagligvaruhandel där han ansvarar för driften, allt från 

inköp, personal och ekonomi. Han har inte haft detta som mål under hela sitt liv utan det är 

tillfälligheter som styr honom dit han är idag. Det som har drivit Jonatan framåt är att han 

tycker det är roligt och att han känner sig uppskattad i sitt arbete  han uttrycker sig “pengar 

har varit en del av det”. Ingen utbildning föreligger.  
 

Respondent 2: Martin Olofsson, Pressbyrån 

Äger ett aktiebolag som är ett franchisebolag av Pressbyrån, han driver ett eget pressbyrån 

tillsammans med Gun Söderberg. Han har en gymnasial utbildning och började på pressbyrån 

där han sedan klättrade uppåt, målet har alltid varit att bli egenföretagare men att det just nu är 

på pressbyrån är tillfälligheter. Det som har drivit Martin är nya utmaningar i arbetslivet. Han 

uttrycker sig även “att driva företag är ingen hobby”.  
 

Respondent 3: Joakim Ramberg, Bar centro 

Delägare av Bar Centro i Göteborg tillsammans med en manlig barndomsvän. Joakim har inte 

utbildat sig för det jobb han idag har utan det är tillfälligheter som lett honom där han är idag. 

Joakim har varken reflekterat särskilt mycket över manligt och kvinnligt ledarskap eller att 

han själv är en ledare. Detta beror på att det är en mycket litet team som arbetar ihop på Bar 

Centro så att det är väldigt familjärt. Dessutom arbetar Joakim jämsides med sina medarbetare 

vilket inte gör att han känns som den tydligen chefen trots att han egentligen är det. 
 

Respondent 4: Jan Johansson, JJ-gruppen AB 

Jan arbetar som koncernchef på JJ-gruppen, i ett delägarskap där övriga delägare är 

geografiskt spridda. Han har en utbildning som maskiningenjör, läst företagsutbildning på 

IHM samt diplomerad marknadsekonom. Kombinationen av god utbildning samt 

tillfälligheter har tagit honom dit han är idag. Jan påstår sig ha halkat på mycket bananskal 

och haft tur med att vara på rätt platser i rätt tid. Hans syn på kvinnligt och manligt ledarskap 

är att en ledares kön absolut spelar roll och är övertygad om att män och kvinnor har olika sätt 

att leda. 
 

Respondent 5: Gun Söderberg  

Äger ett aktiebolag som är ett franchisebolag av Pressbyrån, här jobbar hon dagligen och delar 

ansvaret med Martin Olofsson. Hon har ingen utbildning som ligger till grund för det arbete 

hon gör idag utan det är tillfälligheter som styrt henne i livet. Det som motiverar Gun i arbetet 

är kunder och anställda. Hon uttrycker sig också “detta var ingen dröm men jag trivs ändå”.  
 

Respondent 6: Hanna Wallén, Excet 

Delägare tillsammans med två män på nattklubben Excet i Göteborg. Hanna har ingen 

utbildning till sin nuvarande position utan det är tillfälligheter som styrt henne dit hon är idag. 

Det visade sig att hon var bra på det hon gjorde och att det är vad som fått henne växa i 

kunskap och finna passion i sitt yrke. Hennes första känsla på män och kvinnor är att hon som 

kvinna har lättare att skapa personliga relationer till andra kvinnor i yrket. Privat har hon 

mycket killkompisar. Alla kvinnor hon arbetat med genom livet har ett helt annat detaljsinne 

än vad männen har, något som helt saknats hon männen. 
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Respondent 7: Anna Palovaara, DHL 

Anna är nytillträdd chef sedan ett år tillbaka på DHL efter en lång anställning i företaget. 

Hennes tidigare chef lämnade och Anna fick då tillträda som chef. För Annas del är det 

tillfälligheter som gjort att hon har den position hon har idag. Hon har enbart sin 

gymnasieutbildning att luta sig på, sedan har hon arbetat sig uppåt. Hon var den första 

kvinnliga terminalarbetaren på DHL för många år sedan när hon började. Anna beskriver sin 

yrkesresa som tuff i en mansdominerad värld men något som det verkligen varit värt att 

kämpa för. Anna ser stor skillnad på män och kvinnor i ledning och önskar att utveckling hade 

gått snabbare fram för kvinnorna. 
 

Respondent 8: Marie Öberg, Riksmäklaren Uppsala 

Marie arbetar idag som VD på Riksmäklaren i Uppsala, där hennes ansvarsområde är 

operativt. Marie är 60 år och har många år i branschen. Starten av hennes karriär började 

genom att hon läst juristprogrammet i Uppsala och sedan fick upp ögonen för 

mäklarprogrammet och kompletterade då sin utbildning. Efter det har hon drivit olika 

mäklarbyråer genom sina yrkesår. Hon berättar att hon inte haft som mål att driva eget utan att 

det var tillfälligheter som tagit henne dit hon är idag. Hennes syn på manligt och kvinnligt 

ledarskap är att könet på en ledare inte spelar någon roll för hur vi uppfattas. Dock anser hon 

att vi kvinnor haft uppförsbacke jämfört med män genom åren. 

 

 




