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Sammanfattning 

Studien bygger på semistrukturerade kvalitativa intervjuer med 14 tjejer som går på 

Porthälla gymnasium i Partille kommun och som läsåret 2008-2009 var med i 

organisationen Systerskap. Systerskap är ett samverkansprojekt mellan 

Ungdomsmottagningen i Partille kommun, högstadieskolorna i Partille kommun och 

Porthälla gymnasium med syfte att stärka unga tjejer genom att de får komma samma i 

grupp och utvecklas och samarbeta. Gymnasietjejerna leder i par en tjejgrupp med 

högstadietjejer på ca 10 deltagare och har träffar där relevanta ämnen för de yngre 

tjejerna tas upp. Huvudsyftet med studien är att fånga tjejgruppsledarnas upplevelse av 

att vara unga kvinnliga ledare men även hur de upplevde sitt delade ledarskap. Jag har i 

detta arbete använt mig av det socialkonstruktionistiska perspektivet och även begrepp 

som in-grupp/ut-grupp, Thomasteoremet, den generaliserade andre, självuppfyllande 

profetia och tre olika ledarskapsteorier som situationsanpassat ledarskap, transformativt 

ledarskap och egenskapssynsättet. Det huvudsakliga resultatet i studien är att projekt 

som Systerskap är till gagn, både för de yngre tjejerna som är gruppdeltagare och för de 

gymnasietjejer som är ledare för grupperna, då både de yngre och äldre tjejerna fick 

bättre självförtroende efter tiden i Systerskap. Y tterligare en slutsats är att 

Systerskapstjejerna inte såg någon större skillnad på manligt och kvinnligt ledarskap. För 

dem var det personliga faktorer och ålder som spelade in mest i hur man är som ledare, 

inte kön.       

 

Nyckelord; Kvinnligt ledarskap, delat ledarskap, Systerskap, självförtroende, gemenskap-

vänskap, kvinnligt-manligt, föredöme, personlig utveckling.
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1.Inledning 

År 1998 startades i Partille kommun projektet Systerskap av Mia Börjesson och L otta 

Bergström, (Bergström, 2001) som är ett samverkansprojekt mellan 

Ungdomsmottagningen, Porthälla gymnasium och högstadieskolorna i Partille. Projektet 

syftar till att stödja unga flickor och unga kvinnors självkänsla med ”fokus på förmågan 

att stå för sina åsikter och värderingar, stå emot negativt grupptryck och skapa 

mötesplatsen för diskussion om viktiga värden i livet” (Information om Systerskap, 2005-

04-27). Detta görs genom att tjejer från tvåan och trean på Porthälla gymnasium, efter 

att ha genomgått en tre dagars utbildning gällande ”gruppledarskap, positiva 

copingstrategier och empowerment”  (Information om Systerskap, 2005-04-27), i par får 

leda grupper om ca 10 högstadietjejer. Grupperna träffas 10 gånger och tar upp ämnen 

som t.ex. vänskap, självförtroende och framtid. Jag har själv gått på Porthälla gymnasium 

och varit med i Systerskap som tjejgruppsledare i två omgångar så det är så jag kommit 

i kontakt med projektet.  

Systerskap finns som en valbar kurs på Porthälla gymnasium och de tjejer som är med i 

Systerskap och är tjejgruppsledare har sökt denna kurs och sedan blivit utvalda av de 

vuxna ansvariga från Porthälla gymnasium och Partille Ungdomsmottagning för att vara 

med i projektet. De får betyg på kursen precis på samma sätt som i andra ämnen. På 

kursen har tjejerna två individuella examinerande moment, de skriver en rapport efter 

varje träff om hur det gått men även en hemtenta som de skriver i slutet av kursen. De 

yngre tjejerna som går på högstadiet läser även de Systerskap som en kurs och även om 

de inte är på sin egen skola under träffarna, utan på Porthälls gymnasium, så ligger 

Systerskap på skoltid även för dem.  

Med högstadietjejer menas tjejer som går i årskurs 8 på en högstadieskola i Partille 

kommun. De tjejer som bildade en grupp i Systerskap gick alla i samma klass. 
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1.1 Syfte 

Jag anser att detta ämne är relevant och viktigt ur ett socialpsykologiskt perspektiv 

därför att det finns ringa forskning om unga kvinnor och ledarskap. Detta blev tydligt då 

jag sökte efter relevant litteratur och forskning på området och upptäckte att det inte 

finns särskilt mycket att tillgå. Den forskning som finns handlar mestadels om kvinnor 

kontra män och om kvinnors egna erfarenheter och det var inte riktigt det jag är ute 

efter. Jag vill således med den här uppsatsen lägga till en bit i pusslet ”kvinnor och 

ledarskap”. Jag har fokus på unga kvinnor som leder tjejer i en organisation skapad av 

kvinnor, för kvinnor och med kvinnor. Jag vill fånga dessa unga kvinnliga ledares 

upplevelser av sitt kvinnliga ledarskap och hur det är att leda med en kompanjon, det 

delade ledarskapet.  

De som denna uppsats vänder sig till är alla som har ett intresse av kvinnligt och delat 

ledarskap men även de som jobbar inom verksamheter där man kommer i kontakt med 

unga tjejer, t.ex. skola och ungdomsmottagningar.  

1.2 Problemformulering 

Min problemformulering är följande; Hur upplever respondenterna sitt delade och 

kvinnliga ledarskap i Systerskap utifrån den respons de får av 

deltagarna/gruppmedlemmarna. 

Forskningsfrågorna blir följande; 

 Hur såg responsen ut som tjejgruppsledarna fick från gruppdeltagarna? 

 Vad upplevde tjejgruppsledarna som positivt och negativt med sin ledarroll? 

 Vad upplevde tjejgruppsledarna att de har fått ut av sin tid i Systerskap? 
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 Hur såg tjejgruppsledarnas relation ut med de yngre tjejerna gällande förtroende, 

samarbete samt utbyte av idéer, tankar och känslor? 

 Hur såg tjejgruppsledarna på det delade ledarskapet?  

2. Tidigare forskning 

Unga flickor kan dra fördel av att vara med i ett projekt med fokus på unga kvinnor, 

samarbeta och ledarskap menar Denner, Meyer & Bean (2005). De hävdar att det är 

viktigt att skapa ett sammanhang där unga kvinnors intressen och styrkor kan växa och 

detta tycker jag är starkt kopplat till Systerskap och det arbete som görs i 

organisationen. Liksom målet med Systerskap har arbetet som undersökts i artikeln 

fokus på omgivningar där tjejer kan jobba tillsammans där deras ledarskapsstilar kan 

uppmuntras och prövas och där de kan få stöd. En av artikelns slutsatser är att med 

guidning istället för instruktioner kan man skapa en form av ledarskap där olika 

ledarskapsstilar stöttas. Vidare möjliggör denna strategi att fokus hålls på social rättvisa 

och jämställdhet, vilket kan skapa en miljö där unga kan utmana varandra. Denna artikel 

tycker jag starkt stödjer det som Systerskap har som mål, att utveckla unga kvinnors 

ledarskapskapaciteter. 

En annan forskningsartikel av Groff (1992) visar att unga som får komma samman och 

arbeta med och för andra unga upplever detta som positivt och stärkande. ”Peer helps 

programs”, som det benämns i artikeln, ger unga en möjlighet att vara delaktiga och 

samtidigt hjälpa sig själva. De unga behöver samtidigt de vuxnas stöd under arbetets 

gång och de vuxna kan utvärdera det arbete de unga gör och deras idéer. Detta är även 

ett arbetssätt som används inom Systerskap där tjejgruppsledarna först får en 

tredagsutbildning och sedan under arbetets gång får träffa vuxna ledare från 

Ungdomsmottagningen och Porthälla gymnasium i psykosociala samtal där de får stöd 

och hjälp med frågor som uppstått under arbetets gång med tjejgruppen. En av de 
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slutsatser artikeln drar är att tonåringar som arbetar med yngre ungdomar och personer 

i sin egen ålder ger dem positiva förebilder och att ha yngre åldersgrupper som de ska 

leda får tonåringar att känna sig behövda, respekterade och älskade (Groff, 1992). Både 

vuxna och tonåringarna kände att de hade förbättrat sina ledarskapstekniker under 

deras deltagande i ”Teens Reaching Y outh”. 

Syftet med Systerskap är att både stötta och ge styrka åt de tjejer som går i högstadiet, 

som är gruppdeltagare och de tjejer som är ledare och som går i gymnasiet. Viljan finns 

att tjejerna oavsett vilken grupp de ingår i ska ta med sig erfarenheter som de kan 

använda sig av under ungdomstiden och även i vuxenlivet. K arnes, Bean, & McGinnis 

(1995) forskning visar att tjejer som deltog i ledarskapsträningsprogram trodde att det i 

framtiden skulle utses fler kvinnliga ledare.  

Betraktar man kvinnligt och manligt som sociala konstruktioner uppkommer problemet 

att det kan bli svårt att definiera vad ett kvinnligt ledarskap innebär då det är olika för 

olika individer och sammanhang. Det går dock att beskriva. (Wahl, Holgersson, Höök & 

Linghag, 2001).  I min uppsats vill jag dock gå närmare in på hur just dessa tjejer som är 

ledare för de yngre tjejerna i Systerskap ser på sin konstruktion av sitt ledarskap, hur de 

pratar om sig själva som ledare, med sin ledarkollega och med familj och vänner, om 

deras ledarskap.  Att deras ledarskap är konstruerat innebär också att verkligheten som 

de lever i och verkar i kommer att beskrivas olika beroende på vem det är som beskriver 

den (Wahl m.fl, 2001).  

Tjejerna som är med i Systerskap och är tjejgruppsledare är utvalda av de vuxna 

ansvariga från Porthälla gymnasium och Partille Ungdomsmottagning och måste således 

redan innan ledarskapsarbetet påbörjas ha en potential som de ansvariga vuxna anser 

att de kan utveckla och använda i samarbetet med de yngre tjejerna, och som både de 

själva och de yngre tjejerna skulle ha glädje av. Att kvinnligt ledarskap skulle vara en 

specifik ledarskapsstil och att det skulle skilja mellan kvinnligt och manligt ledarskap tas 
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upp av Northouse (Northouse, 2003). Skillnaden mellan manligt och kvinnligt ledarskap 

gör gällande att kvinnor ska vara mer demokratiska och transformativa och att kvinnor 

har starkare tendenser till att hänge sig åt ett belönande beteende gentemot 

medarbetare. Alla dessa delar är aspekter av ledarskapet som skulle kunna förutspå 

framgång (Northouse, 2003).  

När det gäller kvinnligt ledarskap är stereotypen ofta att kvinnliga ledare är angelägna 

om andra, känsliga, varma, hjälpfulla och närande och visserligen är det en stereotyp 

men jag vill ta reda på hur tjejgruppsledarna ser på detta, om de anser att denna 

stereotyp lever eller om den är förlegad. K anske är det transformativa ledarskapet ett 

kvinnligt sätt att leda andra om man ser till att ledarskapssättet uppmuntrar traditionellt 

kvinnligt beteende som att vara stödjande och mån om andra (Northouse, 2003). Den 

beskrivning jag ovan gjort av det kvinnliga ledarskapet är i sig en stereotyp, många 

kvinnliga ledare skulle inte hålla med om att det är på detta sätt kvinnor leder men det 

är utifrån denna stereotyp jag utgår när jag pratar om kvinnligt ledarskap.  

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Social konstruktionism 

Jag utgår i mitt arbete från två av socialkonstruktionismens grundstenar. Den första 

gäller synen på kunskap och hur kunskap skapas, denna syn är kritisk. Den andra 

grundstenen gäller språket. Enligt socialkonstruktionismen är språket det vi konstruerar 

vår värld med och således är även språket en konstruktion av oss människor (Gergen, 

2002). Om detta stämmer så är även begrepp som sanning och objektivitet något som vi 

skapar själva. Genom mina intervjuer med respondenterna vill jag fånga deras 

konstruktion av deras ledarskap som bygger på deras beskrivelse av deras ledarskap. 

Wittgensteins spelmetafor (Gergen, 2002) gör gällande att språket liknas vid ett parti 

schack där två spelare spelar schack med detaljerade spelregler men även regler om hur 
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man som spelare bör bete sig och detta är av intresse för mig. Det är i spelet som 

spelpjäserna får sin betydelse, utanför spelplanen tappar schackpjäserna sin betydelse 

och detsamma gäller för orden, de får sin mening i språket och den diskurs de finns 

inom. På samma sätt får de ord som mina respondenter använder sig av mening i det 

ledarskapssammanhang de verkar. Vi tolkar vår värld utifrån vår bild av världen och 

bilden i sig är konstruerad av begrepp. För att förstå någon annans språk och värld 

måste denna sättas i relation till den kontext individen rör sig inom, i detta fall 

Systerskapskontexten. Kontexten går dock att beskriva, så som Systerskapstjejerna gör, 

och det är utifrån denna beskrivning jag gör en tolkning av vad de säger. K unskap 

skapas enligt socialkonstruktionismen i samspelet mellan individer och i språket 

(Gergen, 2002).      

In-group/out-group 

För att kunna definiera en in-grupp måste det finnas en ut-grupp som står i kontrast till 

in-gruppen. Ut-gruppen har inte de positiva egenskaper som in-gruppen har och ses 

som annorlunda (Svedberg, 2007). In-gruppen är den grupp som en individ identifierar 

sig med och ut-gruppen är den grupp som individen inte identifierar sig med (Aronson, 

Wilson & Akert, 2005). Motsättningar som uppstår mellan dessa grupper hjälper till att 

stärka solidariteten inom den egna gruppen. 

Thomasteoremet och självuppfyllande profetia 

Thomasteoremet innebär att om en individ uppfattar en situation som verklig så blir den 

också verklig i sina konsekvenser. Thomasteoremet handlar om hur vi definierar en 

situation och utifrån denna uppfattning agerar och förväntar oss ett visst resultat eller 

en viss följd (Trost & Levin, 2004). En självuppfyllande profetia innebär att en person har 

en förväntning på en annan person, hur denna person förväntas bete sig eller vara. 

Förväntningen influerar hur personen beter sig gentemot den andra personen som i sin 

tur kommer få den andra personen att bete sig på ett sätt som överensstämmer med 
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den ursprungliga förväntningen (Aronson, Wilson & Akert, 2005). En självuppfyllande 

profetia är en förutsägelse/förväntning om framtiden som går i uppfyllelse just på grund 

av själva existensen av förutsägelsen.  

Den generaliserade andre  

Ett annat begrepp jag även kommer ta upp i min analys och som jag vill förankra här är 

teorin om den generaliserad andre (Mead, 1976). Den generaliserade andre är den 

andre som vi är medvetna om hela tiden och denna medvetenhet skapas i mötet med 

andra.  Många av de beslut vi fattar, som hur vi klär oss och hur vi agerar i vissa 

situationer, är baserat på den generaliserade andra. Alla har vi olika bild av den 

generaliserade andre och vad denna begär av oss. Den generaliserande andre finns ute i 

samhället men också i de grupper vi befinner oss i. 

Ledarskapsteorier 

Av de många ledarskapsstilar som finns så har jag valt att använda mig av är bl.a. 

egenskapssynsättet som innebär att ledaren besitter inre egenskaper och karaktärsdrag 

som gör personen till ledare (Northouse, 2003). Enligt en undersökning gjord av Stogdill 

(Northouse, 2003) identifierades en grupp karaktärsdrag som var relaterade till hur vissa 

personer blir ledare i vissa grupper. Stogdill visade på att individen i ledarrollen skiljer 

sig från gruppmedlemmarna när det kommer till intelligens, insikt, ansvar, 

initiativförmåga, självförtroende, uthållighet och sociala färdigheter. Teorin fokuserar 

endast på ledaren och ingen uppmärksamhet ges till situation eller medarbetare. Det är 

ledaren och hans eller hennes personlighet som här är central till ledarskapsprocessen 

(Northouse, 2003). 

En annan ledarskapsteori jag har valt att använda och som med de andra begreppen 

främst kommer att beröras i mina analysdelar, är det situationsanpassade ledarskapet 

(Northouse, 2003).  Med situationsanpassat ledarskap menas den ledarskapsteori som 

fokuserar på ledarskapet i situationen. En av grundstenarna i denna teori gör gällande 

http://susning.nu/Uppfyllelse
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att olika situationer kräver olika ledarskap och från det här perspektivet innebär det att 

vara en bra ledare att personen kan anpassa sin ledarstil till de olika krav som uppstår i 

olika situationer. Denna ledarskapsteori kräver att ledaren kan anpassa sin ledarstil till 

den nivå de anställda befinner sig på. Effektiva ledare är de ledare som kan synliggöra 

anställdas behov och anpassa sin egen ledarstil för att möta dessa behov (Northouse, 

2003) 

Den sista och avslutade ledarskapsteori jag använder mig av är det transformativa 

ledarskapet (Northouse, 2003). Denna ledarskapsteori innebär att som ledare ska 

personen vara medveten om känslor, värderingar, etik, långsiktiga mål och inkluderar 

även att utvärdera de anställdas motiv, tillfredställa deras behov och behandla dem med 

respekt. L edaren och de anställda är sammanbundna i den transformativa processen och 

ett autentiskt transformellt ledarskap är ett socialt ledarskap som är intresserat av det 

kollektivt goda. Dessa ledare överskrider sina egna intressen för andras skull. Hur denna 

form av ledarskap fungerar är för att ledarna binder de anställdas självbild till 

organisationens identitet (Northouse, 2003). 

Den transformella ledaren är intresserad av att förbättra de anställdas prestationer och 

utveckla deras potential. Personer som utövar denna ledarskapsstil har ofta starka 

värderingar och ideal och de är framgångsrika när det kommer till att motivera de 

anställda på ett sätt som stöder det kollektivt goda istället för deras egna personliga 

intressen (Northouse, 2003).  

4.Metod 

Genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer med par av respondenter, 14 tjejer totalt, 

kommer jag besvara mina frågeställningar. Varför jag valde att intervjua tjejerna två och 

två är att de har genomfört tiden i Systerskap tillsammans och skapat ett delat 

ledarskap. Jag är medveten om att detta kan leda till att vissa tjejer inte helt uttrycker 
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vad de tycker om samarbetet men jag hoppas samtidigt att respondenterna har lärt sig 

diskutera under samarbetets gång och är kapabla till att resonera om saker de upplevt.  

Varför jag har valde att genomföra intervjuer med tjejerna är att jag ville fånga deras 

upplevelser av deras ledarskap. Då våra konstruktioner är byggda av språket och språket 

i sig är en reflektion av världen anser jag att intervjuer är det bästa sättet att fånga deras 

upplevelser (Gergen, 2002).  

En aspekt som måste tas i beaktande när det kommer till resultatet av intervjuerna med 

Systerskapstjejerna är att respondenterna kan ha påverkat varandra till att säga saker 

som de inte tyckte eller höll med om. Intervjuerna genomfördes med tjejerna i de par de 

arbetat i så de kan ha påverkat varandra, medvetet eller omedvetet, till att uttrycka 

åsikter de inte stod för. K anske kan de också ha manat på varandra till att överdriva vissa 

svar och tona ner andra. Jag tror dock inte detta är fallet då jag upplevde både tjejerna 

och deras svar som genuina och ärliga men det är ändå något man bör ha i åtanke.  

En annan aspekt som bör finnas i åtanke är att jag som tidigare tjejgruppsledare kan ha 

svårt att förhålla mig objektivt till det tjejerna säger och att jag kan ha påverkat deras 

utsagor då de visste att jag har varit med i Systerskap själv. Under arbetets gång märkte 

jag att jag fortfarande är väldigt engagerad i Systerskap och att jag själv ville föra fram 

deras budskap om jämställdhet och gemenskap tjejer emellan 

Jag fick genom min handledare Björn Nilsson tips om psykologen Stefan Sanner som jag 

genomförde en intervju med då han kan mycket om det delade ledarskap. Intervjun 

genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 2). En närmare presentation av 

Stefan Sanner kommer att finnas med under resultatdelarna där intervjun med honom 

finns med.    
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4.1 Urval 

Alla tjejer som gick i Systerskap läsåret 2008-2009 blev tillfrågade om de ville ställa upp 

på intervjuerna och alla svarade ja. Tjejerna är mellan 17-19 är och går andra och tredje 

året på Porthälla gymnasium.   

4.2 Procedur 

Jag tog kontakt med ansvariga för Systerskap på Porthälla gymnasium och 

Ungdomsmottagningen i Partille och efter att ha presenterat min idé för de ansvariga 

och de gav sitt godkännande presenterade jag mig för tjejerna som skulle bli 

Systerskapsledare. Detta skedde under den tredagars ledarskapsutbildning som tjejerna 

fick inför arbetet i Systerskap. Fokus låg på att få tjejerna att ställa upp intervjuerna och 

jag berättade så lite som möjligt om syftet med intervjuerna, men de blev införstådda 

med att det handlade om ledarskap och kvinnligt ledarskap. Intervjuerna bokades och 

genomfördes efter det att alla ledarskapspar avslutat sitt aktiva arbetet med 

tjejgrupperna. Intervjuerna spelades in och transkriberades och det inspelade materialet 

förstördes senare. Själva intervjuerna genomfördes i ett grupprum i 

Ungdomsmottagningens lokaler i Partille med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1). 

Alla intervjuer genomfördes på Ungdomsmottagningen förutom en som genomfördes i 

ett konferensrum på Porthälla gymnasium. Detta p.g.a. att grupprummet på 

Ungdomsmottagningen inte fanns att tillgå vid intervjutillfället. Valet av intervjumiljö 

blev dessa rum då tjejerna under arbetets gång vistats i dessa lokaler och att detta 

förhoppningsvis bidrog till att de kände sig avslappnade och bekväma här. Ingen annan 

närvarande vid intervjuerna förutom respondenterna och jag och tjejerna blev 

informerade om att det de berättade inte skulle föras vidare till någon och att de skulle 

förbli anonyma i uppsatsen 

Under tiden jag genomförde intervjuerna med Systerskapstjejerna tog jag via mail 

kontakt med Stefan Sanner och bokade en tid för intervju. Intervjun genomfördes på 
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Stefan Sanners kontor med hjälp av en intervjuguide (bilaga 2) och spelades även in för 

bearbetning.  

5. Resultat och analys av resultat 

Efter att ha genomfört de semistrukturerade intervjuerna med Systerskapsledarna fann 

jag vissa teman som var gemensamma för alla ledarskapsparen. Med teman menar jag 

ämnesområden eller kategorier som mycket av det de pratade om kan sammanfattas 

under. 

Under varje tema kommer inte bara resultaten att redovisas utan även min analys av 

resultaten. Jag kommer även att väva in delar av den intervju med psykologen Stefan 

Sanner (personlig kommunikation) som jag genomförde. Stefan Sanner arbetar som 

psykolog och psykoterapeut med konsultverksamhet gällande chefsstöd, 

chefsutveckling och ledningsgrupper. Jag hade svårt att hitta relevant litteratur om delat 

ledarskap, så jag genomförde en intervju med honom. Det som han berättar och som är 

relevant för varje enskilt tema kommer att finnas med under varje temas analysdel. 

Under analysdelarna kommer även teorianknytningen mellan mina teorier, begrepp, 

tidigare forskning och resultaten att finnas med. 

Tema ”Gemenskap-vänskap” 

Temat ”gemenskap-vänskap”  pratar alla tjejer om på ett positivt sätt. Med gemenskap-

vänskap menar jag den känsla av gemenskap och anda av systerskap och kvinnlig 

gemenskap som tjejerna uttrycker att de upplevt både med varandra som ledare men 

också med gruppen av yngre tjejer. Till viss del rör det även den gemenskap och 

vänskap som under arbetets gång utvecklades mellan de yngre tjejerna. E tt av målen 

med Systerskap är att stärka de yngre tjejerna och skapa en starkare gemenskap dem 

emellan då de går i samma klass och kommer att gå i samma klass framöver. Detta för 
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att tjejerna ska kunna känna sig starkare tillsammans och få bättre självförtroende som 

enskilda individer men även som grupp.  

Alla tjejgruppsledare som var med i projektet kände varandra innan arbetet i Systerskap 

började, men de flesta kände inte varandra så väl trots att de flesta gick i samma klass. 

Att samarbeta med en kompis uttryckte många av dem som roligt och givande men 

även som en utmaning. De hade inte reflekterat särskilt mycket över hur samarbetet 

dem emellan som ledare eller med de yngre tjejerna skulle gå innan de började, men 

när de väl startade så gick det bra. Flera av dem uttryckte en lättnad även att ha en 

kompis att arbeta med och även att denna relation blev bättre under arbetes gång. De 

lärde känna varandra på nya sätt och såg nya sidor hos varandra men upplevde även att 

de hade mycket gemensamt. Några av tjejerna uttryckte även en ny insikt om hur lätt 

det är att döma människor baserat på utseende och första intryck. Någonting de tog 

med sig var att just denna insikt och en ny medvetenhet om hur de själva ser på andra.  

Trotts alla positiva aspekter av gemenskapen och samarbetet som tjejerna nämnde, 

pratade de även om att svårigheter kan uppkomma då man ska samarbeta med någon 

som man står väldigt nära. De upplevde det som positivt att de blivit hopsatta i par med 

någon de kände men inte kände för väl då de nu kunde ha en professionell relation med 

den andra gällande det arbete de utförde i Systerskap. Hinder och problem som kunde 

uppstå var att det var svårt att uttrycka kritik då de inte ville såra sin partner och de 

försökte även sätta sig in i hur den andre tänkte och försökte komma överens med sin 

partner. De flesta av ledarskapstjejerna tyckte att de ledde på liknande sätt som sin 

partner, att de var där av samma anledning och hade samma mål med arbetet och såg 

på ledarskapet på samma sätt. Detta återkommer jag till under temat ”praktiska 

aspekter” där jag tar upp hur de såg på det delade ledarskapet. Deras gemenskap som 

ledarskapskompanjoner pratar de positivt om och de tycker att samarbetet gick bra och 
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att de kunde ta hjälp av varandra men även att samarbetet ledde till glädje och en 

starkare vänskap. 

De pratar också om hur bra deras grupp var, alla tyckte att deras grupp vara en 

”drömgrupp”. Flera av tjejerna uttryckte att de hade funderat över om det skulle uppstå 

problem och konflikter och hur de skulle hantera dessa, men så blev det sällan och detta 

såg flera av dem som en lättnad. En grupp hade dock en del konflikter där två av de 

yngre tjejerna inte kunde samsas men detta löstes genom att en av dessa tjejer fick byta 

grupp. I den nya gruppen fungerade det dock bra och ledarna för den gruppen var 

överens om att det hade fungerat att ha den nya tjejen i deras grupp. Tjejgruppsledarna 

kunde se sina grupper utvecklas men även att vissa specifika tjejer utvecklades på ett 

positivt sätt i gruppen. Dessa tjejer vågade enligt Systerskapsledarna ta mer plats, prata 

mer och stå på sig i diskussioner som uppstod. I en del grupper upplevde ledarna att 

tjejerna redan hade en stark gemenskap och att det inte fanns så mycket de kunde göra 

för att öka detta. Istället upplevde de det som att de yngre tjejerna fick utveckla denna 

gemenskap på ett nytt sätt och arbeta med den redan befintliga gemenskapen.  

Stefan Sanner (personlig kommunikation) vill inte prata om en grupp som ett barn men 

rent utvecklingspsykologiskt kan man prata om mognadsnivåer menar han. En grupp 

kan lämnas vind för våg precis som en femåring och får då göra saker som övergår en 

femårings förmåga och då gör inte föräldrarna sin uppgift. På samma sätt kan man se 

på ledare anser Stefan Sanner. Rent symboliskt har de liknande uppgifter som 

föräldrarna till barnet, att vara med, att göra det som behövs och inte göra det som inte 

behövs. Tjejerna uttryckte att de fick efter den givna situationen anpassa sig efter de 

yngre tjejerna. Detta återkommer jag till under temat ”praktiska aspekter” där 

ledarskapsstilar berörs.  



15 
 

Analys  

I den tidigare forskning som jag har tagit upp skriver Denner, Meyer & Bean (2005) om 

att unga flickor kan dra fördel av att vara med i ett projekt med fokus på unga kvinnor, 

samarbetet och ledarskap över andra unga kvinnor. Till denna artikel vill jag koppla det 

arbete som utförs i Systerskap. Artikeln hävdar att det är viktigt att skapa ett 

sammanhang där unga kvinnors intressen och styrkor kan växa och prövas och att de 

kan få stöd. Alla tjejer som var med i Systerskap kände varandra innan arbetet i 

Systerskap började men de flesta kände inte varandra så väl. Detta sammanhang där 

unga kvinnors intressen och styrkor kan växa som artikeln visar på (Denner, Meyer & 

Bean, 2005) anser jag även stödja den verksamhet Systerskap organiserar.  

Groff (1992) visar på att unga som får komma samman och arbeta med och för andra 

unga upplever detta som någonting positivt och stärkande. ”Peer helps programs” ger 

unga en möjlighet att vara delaktiga och samtidigt hjälpa sig själva. De unga behöver 

även de vuxnas stöd under arbetets gång, de vuxna kan utvärdera de ungas arbete och 

deras idéer. Detta är även ett arbetssätt som används inom Systerskap, där 

tjejgruppsledarna först får en tredagsutbildning och sedan fortgående under arbetets 

gång får träffa de ansvariga i psykosociala samtal där de får stöd och hjälp med frågor 

som uppstått under arbetets gång med tjejgruppen. Groffs (1992) slutsats innebär att 

tonåringar som arbetar med yngre ungdomar och med personer i sin egen ålder får 

positiva förebilder och att ha yngre grupper som de ska leda får tonåringarna att känna 

sig behövda, respekterade och älskade (Groff, 1992). K opplingen mellan att 

Systerskapsledarna under arbetets gång får handledning och stöd tycker jag går hand i 

hand med det resultat Groff (1992) visar på. Att det är viktigt att de unga får respons 

och bekräftelse på att det de gör är rätt tror jag är en viktig del i att motivera ledarna till 

att fortsätta arbeta och känna att de får respons från de vuxna på det de gör. 
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En iakttagelse jag gjorde under intervjuerna var att nästan alla ledarskapsparen pratade 

om sin grupp som en ”drömgrupp”  utan några problem. Självklart fanns det några 

grupper som inte upplevde detta, men majoriteten hade haft positiva upplevelser av 

gruppen och av hur de yngre tjejerna var gentemot varandra och gentemot dem som 

ledare. Trotts detta var det många som tvivlade på att de skulle få en lika bra grupp om 

de gjorde om tiden i Systerskap. Alla trodde att just deras grupp var bäst men att om de 

skulle få en annan så skulle det inte fungera lika bra. Detta anser jag visar på hur de såg 

på de yngre tjejerna innan de lärde känna dem men även hur de såg på sin egen 

förmåga till att leda. Jag tror att de tvivlade på de yngre tjejernas förmåga till att 

uttrycka sig och de undrade över hur mottagliga de skulle vara för det budskap de ville 

sprida. Jag tror även att de tvivlade på sin egen förmåga till att leda och att vare ett 

föredöme och häri tror jag en av anledningarna till att de uttryckte att de hade en 

”drömgrupp” ligger. Deras förväntningar på sig själva och de yngre tjejerna var låga och 

när arbetet väl gick bra så blev detta en stor framgång i deras ögon. Systerskapstjejerna 

fann även att de hade mycket gemensamt med de yngre tjejerna. Denna lärdom tror jag 

att de tar med sig då flera av dem uttryckte att en av de saker de lärt sig och som de tar 

med sig var att inte döma andra baserat på hur de ser ut och verkar vara utan att man 

ska lära känna personen utan att döma. 

Till detta, att flera ledare ansåg att just deras grupp var den bästa, kopplar jag 

begreppen in-grupp/ut-grupp (Svedberg, 2007), Thomasteoremet (Trost & Levin, 2004) 

och självuppfyllande profetia (Aronson, Wilson & Akert, 2005). Flera av ledarparen ansåg 

att just deras grupp var den bästa och flera av dem undrade om de skulle får en lika bra 

grupp om de gjorde om arbete. Så som jag tolkar det verkade det som att 

Systerskapstjejerna ifrågasatte om det gick att få en grupp som var så bra ytterligare än 

gång då de hade en föreställning om att de andra grupperna inte varit så bra som deras, 
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vilket betyder att det var just de tjejer de fått som var så bra, inte att alla av de yngre 

tjejerna var bra och att de hade kunnat samarbeta med vilka som helst av dem.  

Att motsättningar som skapas mellan in-grupp och ut-grupp hjälper till att stärka 

solidariteten inom den egna gruppen (Svedberg, 2007) tycker jag att detta är ett 

exempel på. De tror att de andra grupperna inte har fungerat lika bra som deras och 

även om detta inte är fallet så stärker det deras solidaritet som grupp. Mellan detta, att 

det är Systerskapstjejernas föreställningar om de andra grupperna som skapar en del av 

solidariteten och vi-känslan, och Thomasteoremet och den självuppfyllande profetian 

(Aronson, Wilson & Akert, 2005) gör jag kopplingar. Thomasteoremet (Trost & L evin, 

2004) innebär att om en individ uppfattar en situation som verklig så blir den också 

verklig i sina konsekvenser. Just detta gör Systerskapsledarna när de tror att de andra 

grupperna inte har fungerat lika bra som deras, utifrån denna situation som de uppfattar 

som verklig så blir den även verklig i sina konsekvenser då gruppen utifrån detta får en 

starkare solidaritet och sammanhållning. Den självuppfyllande profetian (Aronson, 

Wilson & Akert, 2005) blir påtaglig då tjejerna behandlar sina gruppdeltagare som 

bättre än de andra gruppernas deltagare, eftersom de tror att deras grupp är ”bäst”  och 

då blir de även bättre, så som Systerskapstjejerna upplever dem.    

Att gruppen utvecklades såg majoriteten av Systerskapstjejerna och jag tycker det är en 

spännande tanke som går att kopplas till det Stefan Sanner (personlig kommunikation) 

pratar om när han jämför gruppen med ett barn. Jag kan se paralleller mellan denna 

metafor och den upplevelse Systerskapstjejerna hade av gruppens mognad och 

utveckling.  

Tema ”Kvinnligt-manligt” 

Med temat ”kvinnligt-manligt” menar jag tankar från tjejgruppsledarna som berör 

feminism men också kvinnligt ledarskap och hur de har upplevt respons på att de är 

med i en organisation av kvinnor, för kvinnor och med kvinnor. Tankar kom fram från 
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Systerskapsledarna som rörde förväntningar på killar och tjejer men också vilka 

skillnader och likheter som finns när det kommer till hur killar och tjejer är som ledare. 

Systerskapsledarna upplevde att det finns större förväntningar på tjejer än killar när det 

kommer till att prestera och gemenföra ett arbete, så som det arbete de har genomfört i 

Systerskap. Vidare trodde de även att det finns skillnader mellan killar och tjejer när det 

kommer till hur man är som ledare men majoritet av tjejerna ansåg att personliga 

erfarenheter och ålder är faktorer som påverkar mer hur man är som ledare än vad kön 

gör. En av Systerskapstjejerna uttryckte det som; ”Tjejerna är mer känslosamma och 

killarna ska ha ett gott resultat”. En annan av Systerskapstjejerna uttryckte sig rörande 

skillnaden mellan tjejer och killar och de krav som finns; ”Jag tror att killar kommer 

undan. De kommer undan med att vara, de behöver inte fixa allt, de klarar sig ändå och 

tar det med en klackspark medans vi kanske ställer högre krav på oss själva”. 

Tankar kom även fram om feminism och vad feminism innebär för olika personer, vad 

det innebär för tjejerna och vad det kan innebära för andra. Tankar kom också upp om 

hur namnet Systerskap kan väcka reaktioner och ge en bild av organisationen som 

tjejerna tycker är orättvis. Orättvis på så sätt att bilden inte speglar det arbetet tjejerna 

lägger ner och det engagemang de visar och inte heller speglar vad organisationen 

Systerskap står för. De skulle hellre vilja se att organisationen hade ett annat namn som 

t.ex. Pedagogiskt ledarskap, vilket är på tal att ändra namnet till. Systerskapstjejerna 

framförde tankar om att de trodde att folk i allmänhet hade bilden av Systerskap som 

ett gäng radikala feminister som utövade och spred manshat, någonting som de själva 

vände sig emot. De trodde också att folk i allmänhet och speciellt deras killkompisar inte 

förstod hur mycket arbete de lade ner på Systerskap och arbetet med de yngre tjejerna 

men även på de organisatoriska aspekterna som planering och rapportskrivning. 

 De upplevde att utomstående och speciellt killar i deras egen ålder har en felaktig bild 

av Systerskap som något lättvindligt och kul, inte någonting seriöst och behövt. Flera av 
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deras killkompisar uttryckt att de inte såg seriöst på Systerskap och det arbetet tjejerna 

gör. Detta blev tydligt då många av tjejerna uttryckte att killkompisarna ifrågasatte 

organisationen och undrade varför det inte fanns någon manlig version av Systerskap. 

Två av respondenterna hade fått kommentarer från killkompisar som de återgav; ”Nu 

ska ni tjejer slå er samman och hata killar, som om det vore någon feminism sekt.” 

”Finns det Systerskap, varför finns inte Broderskap?”. 

Tjejerna pratar också om hur killar och tjejer skiljer sig åt när det kommer till ledarskap 

och att ta på sig ledarrollen. De menar att tjejer tar det mer seriöst medan de tror att 

killarna skulle göra det till en kul grej och inte vara lika seriösa i sitt ledarskap. De 

uttrycker också att de inte tror att killar kan planera och sköta de organisatoriska 

aspekterna på samma sätt som tjejerna själva har gjort under arbetets gång. 

Analys  

Tjejerna pratar om att killar och tjejer är olika och att de har olika förväntningar på sig. 

En tjej benämner det som att ”Killar kommer undan” och mellan detta och det som Wahl 

m.fl (2001) pratar om drar jag en parallell. Det kan bli problematiskt och svårt att 

definiera ett kvinnligt ledarskap och vad detta innebär om man betraktar detta som en 

social konstruktion då definitionen av det kvinnliga ledarskapet ligger hos varje enskild 

person och är individuell. Det går dock att beskriva. På samma sätt är även roller och 

förväntningar på killar och tjejer sociala konstruktioner som är individuella. Sociala 

konstruktioner i den mening att ledarskapet skapas och formas i hur vi pratar om det.  

Tjejerna ansåg att personliga erfarenheter och ålder är faktorer som påverkar mer hur 

man är som ledare, än vad kön gör. Till detta resonemang kopplar jag 

egenskapssynsättet (Northouse, 2003). Att de som blir ledare har vissa förmågor som 

inte andra har och att det är ledaren och hans eller hennes personlighet som här är 

central till ledarskapsprocessen finns även med i det tjejerna pratar om. Om det är de 

personliga faktorerna som gör en ledare bra så måste detta ske i en viss kontext anser 
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jag. En ledare vars förmågor fungerar bra i en kontext kanske inte alls fungerar i en 

annan. Tjejerna pratar om personliga erfarenheter och med dessa erfarenheter tror jag 

att olika förmågor utvecklas.  

Vad man tror att man ska leva upp till, så som tjejerna tror, vill jag återkoppla till det jag 

nämnde om social konstruktionism. Tjejerna har fått en bild, en konstruktion förmedlade 

till sig genom det sociala samspelet, att killar är på ett sätt och tjejer på ett annat. 

Baserat på denna sociala konstruktion agerar tjejerna och upplever att skillnaden är 

verklig och även dess konsekvenser. Till detta resonemang vill jag koppla 

Thomasteoremet (Trost & L evin, 2004) och den självuppfyllande profetian (Aronson, 

Wilson & Akert, 2005).  Till Thomasteoremet kopplar jag den konstruktion tjejerna har av 

att killar och tjejer är olika och har olika förväntningar på sig. Tjejerna agera efter de 

sociala konstruktionerna och då blir konstruktionens konsekvenser verkliga för dem. 

Tjejerna kommer att se skillnader mellan killar och tjejer då de har en profetia om detta 

och denna profetia kommer att bli uppfylld av dem själva genom sättet de ser på sig 

själva och andra.  

Som flera av tjejgruppsledarna uttryckte så tror de till viss del på den stereotyp som 

finns gällande den kvinnliga ledaren. Jag undra om detta är så för att de verkligen tror 

på denna stereotyp eller om de uttrycker det som de tror sig veta utan att ifrågasätta 

det? Många av dem uttrycker att det till större del beror på ålder och individuella 

faktorer än på kön hur man är som ledare. Hur tjejerna tror att man är som ledare är just 

den stereotyp av den kvinnliga ledaren som de har. De kan inte säga att antingen 

manliga eller kvinnliga lärare de har haft skulle vara bättre eller sämre än varandra. Detta 

tycker jag blir lite tvetydigt. Å ena sidan tycker de att kön inte spelar så stor roll när det 

kommer till hur man är som ledare, å andra sidan tycker de sig se att tjejer är mer 

känslomässiga medan killarna ska ha ett gott resultat.  
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Många av tjejerna uttryckte en tanke om vad de trodde att alla andra tyckte om 

Systerskap och alla andras bild av vad feminism innebär och till detta kopplar jag den 

generaliserande andre (Mead, 1976) som jag tidigare har nämnt. De flesta av tjejerna 

trodde att många utomstående såg på Systerskap som en feministisk organisation som 

kanske t.o.m. spred manshat som en feministisk sekt som en av respondenterna 

uttryckte. Hos tjejerna tror den generaliserade andre detta om Systerskap men vad 

människor som hört talas om Systerskap faktiskt tror vet de inte. De har sin uppfattning 

om vad de tror att andra tror att luta sig emot och utifrån denna uppfattning agerad de.  

Tema ”Föredöme”  

Temat ”föredöme”  syftar till att beröra de tankar som Systerskapstjejerna uttryckte om 

att vara ett föredöme och en förebild för de yngre tjejerna i gruppen men också vem de 

själva har som föredöme och förebild när det kommer till ledarskap. Många av tjejerna 

pratade om sin egen mamma när det kom till vem de såg upp till och hade som förebild 

när det kom till ledarskap. Några pratade om vissa lärare på deras skola som förebilder 

men även om dem som är ansvariga för Systerskap. En av respondenterna pratade om 

en lärare hon såg upp till; ”Vi har en historielärare och han är så himla bra även om han 

pratar mycket, han är engagerad och intresserad av det han lär ut och därför blir det 

intressant.”  

Varför de såg dessa personer som förebilder var framförallt för att de antingen hade 

gjort någonting bra som de kunde relatera till, eller att de ledde på ett sätt som de 

tyckte om och fick ut någonting av. Lärarna som beskrivs som förebilder blev det för att 

de lärde ut på ett kul sätt som tjejerna upplevde att de kunde ta till sig men även för att 

de ledde klassen på ett sådant sätt att de hade med sig klassen i det de gjorde och hade 

klassens uppmärksamhet utan att behöva använda hot. Tjejerna som pratade om att de 

såg Systerskaps vuxna ansvariga som förebilder gjorde detta för att de lyssnade på dem 

och gav dem en chans att uttrycka egna åsikter när de sågs.    
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En del av tjejerna uttryckte en osäkerhet över vilket faktiskt inflytande de skulle kunna ha 

över de yngre tjejerna innan de hade börjar arbetet i Systerskap. Så blev dock inte fallet, 

utan de yngre tjejerna lyssnade på vad de hade att säga och efter de 10 träffarna 

uttryckte de yngre tjejerna att de tyckte det var tråkigt att tiden i Systerskap var slut och 

att de hade haft det riktigt kul i gruppen. Detta upplevde Systerskapstjejerna som en 

bekräftelse på att de måste ha gjort någonting bra i arbetet med de yngre tjejerna.  

Analys 

Groff (1992) visar att unga som får komma samman och arbete med och för andra unga, 

upplever detta positivt och stärkande, men de unga behöver samtidigt de vuxnas stöd 

under arbetets gång, de vuxna kan utvärdera det arbete de unga gör och deras idéer. 

Slutsatsen är att tonåringar som arbetar med yngre ungdomar och med personer i sin 

egen ålder, ger dem positiva förebilder och att ha yngre grupper som de ska leda får 

dem att känna sig behövda och respekterade (Groff, 1992). Dessa slutsatser kopplar jag 

till det arbetet Systerskapstjejerna gör med och för de yngre tjejerna, att vara ett 

föredöme och en förebild för de yngre men också att de själva har fått ut någonting av 

arbetet. Att de själva har fått vara en förebild och en ledare har stärkt dem och gett dem 

bättre självförtroende.  

 

Att vara ett bra fördömde och en förebild för de yngre tjejerna ansåg respondenterna 

som mycket viktigt men även som mångbottnat. Som flera av dem uttryckte hade de 

själva föredömen och förebilder som sina mammor och lärare men att de själva skulle 

vara förebilder för yngre tjejer verkade de ha lite svårt att ta in. K anske trodde de inte att 

det de gjorde skulle influera de yngre tjejerna men det gjord det. 

Att de själva nämnde att de såg sina egna mammor som förebilder när det kommer till 

ledarskap ser jag som ganska naturligt och bra. Vår mamma är vår första och 

förhoppningsvis mest positiva förebild så att se henne även som en förebild när det 
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kommer till ledarskap kan nog vara ganska lätt. Varför flera av Systerskapstjejerna 

nämnde sina lärare som förebild när det kom till ledarskap tror jag är av den enkla 

anledningen att de är de ledare de kommer i närmast kontakt med. Systerskapstjejerna 

som nu går andra och tredje året på gymnasiet har mött många lärare som de både 

tyckte var bra ledare men även några som inte var lika bra som ledare. K anske kan de 

inte sätta namn på deras lärares ledarskapsstilar men de har fått en bild av att det finns 

olika stilar, de som för dem som elever fungerar bra och är givande och de som inte 

fungerar lika bra.      

Vad som får de yngre tjejerna att se upp till tjejgruppsledarna tror jag har att göra med 

närvaro och närhet och även att åldersskillnaden inte är så stor. För det första så finns 

tjejgruppsledarna där och det visar på engagemang och intresse från deras sida. De 

håller i tio träffar och lyssnar på vad de yngre tjejerna har att säga och tar hänsyn till vad 

de tycker är roligt och anpassar sig efter dem. Rent fysiskt finns tjejgruppsledarna där 

men de finns även där mentalt med en närhet till tjejerna. De har själva varit 14 år och 

kan relatera till det som de yngre tjejerna uttrycker och i detta växer ett samspel och 

samarbete fram. Att de yngre tjejerna blir hörda och sedda och har kul med de äldre 

ledarna tror jag även bidrar till att gränsen mellan ledarna och deltagarna suddas ut.  

Denna aspekt, att de är ledare och håller i trådarna, men samtidigt kan relatera så starkt 

till tjejerna att de kan umgås på samma nivå tror jag är nyckeln till Systerskaps 

framgång.  

Tema ”Personlig utveckling”  

Under denna rubrik behandlas det som av tjejerna togs upp om deras personliga 

utveckling och de erfarenheter som de tar med sig genom livet och som de fått i 

Systerskap. De pratar bl.a. om ansvar, attityder, fördomar, mognad och en personlig 

trygghet. En av Systerskapstjejerna uttrycker detta då hon säger; ”Jag är starkare som 

person och vågar ta för mig mer”. Detta tema berör även den skillnad tjejerna kunde se 
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hos sig själva efter tiden i Systerskap jämfört med hur de var innan. De kunde även se en 

utveckling hos de yngre tjejerna under träffarnas gång, och att deras påverkan hade satt 

ett frö till förändring var någonting de såg som positivt. En förändring av de yngre 

tjejerna innebar att de växte och tog för sig mer, stöttade varandra och fann en 

gemenskap.    

När det kom till deras egen utveckling kunde de se att de fått ut mycket av tiden i 

Systerskap och det som de flesta poängterade var en större självsäkerhet,  och mer 

självförtroende och trygghet när det kom till att känna sig själv och att stå upp för sig 

själv och våga ta plats. Detta genom att testa sina gränser och pröva någonting nytt, att 

ta ansvar och att pröva en ny roll. En av tjejerna uttryckte att hon hade varit orolig innan 

arbetet med de yngre tjejerna började men att det gått bättre än förväntat;”  Att jag 

klarade av det för det trodde jag inte, att jag kunde leda en grupp 14-åringar”. 

Dessa aspekter och att de fått testa ledarrollen ansåg de att de skulle ta med sig genom 

livet som någonting positivt och användbart, att ha den insikten om vad det krävs av en 

ledare och hur det känns. Att de inte bara har varit de som blir ledda utan att de har fått 

testa ledarrollen såg de som positivt och berikande. Även om Systerskapstjejerna inte 

kommer att agera ledare i flera sammanhang än detta så ansåg flera av dem att den här 

erfarenheten gav en större förståelse för ledarskap och vad det innebär att vara ledare. 

Att det krävdes mycket planering och förberedelser hade de inte tänkt på innan och 

även att det var mycket ansvar för gruppen man leder var en aspekt som var ny för dem 

Vissa av tjejerna pratade om gruppens bästa och varför man är där som ledare. Vissa 

uttryckte en tanke om att vara uppmärksam på gruppen och det de yngre tjejer tycker 

är kul och givande och att de som ledare måste lyssna på detta för att kunna engagera 

gruppen; ”När du glömmer gruppens bästa för det är ju det handlar om. Vi är ju där för 

deras skull, de är ju inte här för vår skull så det handlar om att anpassa väldigt mycket 

för dem”. 
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Analys 

Stefan Sanner menar att en ledare alltid måste organisera sitt ledarskap både utifrån 

sina egna behov och vad gruppen har för behov. Oavsett om det är ett delat ledarskap 

eller inte så måste alltid ledaren eller ledarna organisera arbetet på basen av sina egna 

och gruppens förutsättningar. Vidare pratar Stefan Sanner (personlig kommunikation) 

om vikten av att ledaren är en mogen människa som tycker att ledarskapsuppdraget är 

kul och att man inte tar uppdraget för att det skulle vara en fjäder i hatten eller prestige, 

utan för att man vill ta sig an uppgiften och att man i grunden är en mogen människa. 

Fokus ska ligga på gruppens behov men en ledare behöver också vara trygg i sig. Ska 

ett delat ledarskap fungera så är det bra att båda ledarna är trygga men han tror inte att 

detta alltid är fallet, man kan vara duktig på sin profession men tryggheten är något 

man har förvärvat i form av tidigare relationsmönster.  

Flera av tjejerna pratar just om detta som även Stefan Sanner anser som relevant för ett 

fungerade ledarskap. Att kunna anpassa sig och vara där för de yngre tjejerna pratar 

Systerskapsledarna om och mellan detta och det Stefan Sanner pratar om drar jag 

paralleller. Jag anser att man kan se på det de pratar om när det kommer till gruppen 

och samarbete, att deras insikter är mogna. Så som en av respondenterna uttryckte så 

måste man ha gruppens bästa i fokus som ledare. Till detta kopplar jag det 

transformativa ledarskapet och det situationsanpassade ledarskapet (Northouse, 2003). 

Att Systerskapstjejerna har använt sig av ett transformativt ledarskap tycker jag blir 

tydligt då de pratar om utveckling och att våga ta mer plats, både för deras del men 

även de yngre tjejerna. De kan se att de tillsammans har utvecklats och att de som 

ledare är där i Systerskap för ett kollektivt gott istället för att bara tjäna på det själva. 

Det de gör bidrar till något som är större än de själva. Hur de har gått till väga när de 

utfört själva arbetet tycker jag också visar på ett transformativt ledarskap. De har varit 

intresserade av de yngre tjejernas åsikter och känslor och behandlat dem som jämlikar 

med respekt. Ledarna har dessutom lagt sina personliga mål åt sidan i arbetet med de 
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yngre tjejerna och de har varit sammanbundna i den transformativa processen 

tillsammans.  

Att de använder sig av ett situationsanpassat ledarskap (Northouse, 2003) inom det 

transformativa ledarskapet eller en kombination av dessa anser jag visar sig när de 

anpassar sig efter de yngre tjejerna och är där för dem. Enligt det situationsanpassade 

ledarskapet kräver olika situationer olika sorters ledarskap och även att ledaren kan 

anpassa sin ledarstil till den nivå de ledda befinner sig på. Detta anser jag att tjejerna 

gör i stor utsträckning när de anpassar sig efter gruppen och det som tjejerna tycker är 

kul. 

Mycket handlar enligt Stefan Sanner (personlig kommunikation) om att definiera sig och 

organisera sig utifrån sin uppgift. En kärnförmåga som han ser hos ledare är att vara 

kapabel till att identifiera behov och hantera konflikter. En annan sak som Stefan Sanner 

tar upp är att man måste prata om hur långt ledarskapsmandatet sträcker sig, inom vilka 

områden ska jag som chef ha makt och inflytande över dig som medarbetare och 

anställd. Jag tror att det är viktigt att om man är ledare och även medarbetare, vara 

medveten om hur långt en ledares ledarskapsmandat och makt sträcker sig. Detta är 

även viktigt när man är två ledare och då vara medvetna om var gränserna går så att 

man inte trampar varandra på tårna. Jag tycker att Stefan Sanner (personlig 

kommunikation) har en vikig poäng och detta kopplar jag till Systerskapstjejerna då de 

pratar om hur de upplever att deras delade ledarskap har fungerat. Alla upplevde att det 

delade ledarskapet hade fungerat bra och de såg framförallt fördelar med det, att dela 

på ansvaret för gruppen och träffarna och när det kom till planeringen av vad som skulle 

göras på träffarna.  

Unga flickor kan dra fördel av att vara med i ett projekt med fokus på unga kvinnor, 

samarbetet och ledarskap i relation till andra unga kvinnor och detta visar Denner, 

Meyer & Bean (2005). De hävdar vidare att det är viktigt att skapa ett sammanhang där 
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unga kvinnors intressen och styrkor kan växa. Liksom målet med Systerskap har artikeln 

fokus på omgivningar där tjejer kan jobba tillsammans och där deras ledarskapsstilar 

kan uppmuntras. Att skapa ett forum där tjejer kan öva på att vara ledare och leda för 

första gången, kopplar jag till denna forskningsartikel. Genom att pröva en ny roll och 

testa sina gränser utvecklas Systerskapstjejerna och mognar. I intervjuerna reflekterar de 

över sitt ansvar som ledare, hur de kan påverka andra men också hur de själva har 

påverkats av arbetet de utfört i Systerskap. I Denner, Meyer & Bean (2005) artikel 

framgår det att det är viktigt att skapa ett sammanhang där unga kvinnors intressen och 

styrkor kan växa och som Systerskapstjejerna uttrycker det så är Systerskap just detta, 

ett forum för utveckling 

Groff (1992) visar på att unga som får komma samman och arbete med och för andra 

unga upplever detta som någonting väldigt positivt och stärkande. Programmet ger 

unga en möjlighet att vara delaktiga och samtidigt hjälpa sig själva. Denna slutsats 

innebär att tonåringar som arbetar med yngre ungdomar liksom personer i sin egen 

ålder, får positiva förebilder och att ha yngre grupper som de ska leda får tonåringar att 

känna sig behövda och respekterade (Groff, 1992). Till dessa slutsatser drar jag 

paralleller till Systerskap som helhet och det som är syftet med organisationen, att 

stärka unga tjejer, både ledarna och de yngre tjejer som går i grupperna. K opplingen 

mellan det arbete som tjejerna gör i Systerskap och Groffs (1992) slutsats anser jag vara 

stark. I intervjuerna med tjejerna pratar de om att de har utvecklats och att både de 

själva och andra i deras närhet, t.ex. vänner och familj, kan se denna utveckling i form av 

att de vågar ta mer plats och prata mer. Även att vara ledare för yngre tjejer såg 

Systerskapstjejerna som någonting bra och för dem själva, utvecklande och givande.  

Att pröva en ny roll och även att omdefiniera en redan befintlig roll tar Stefan Sanner 

(personlig kommunikation) upp och poängterar som väsentligt för ett fungerande 

samarbete. Om en tidigare kollega blir chef över sina medarbetare kan det vara en 
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utmaning att gå från att vara kollega till att vara chef och då måste man omdefiniera sin 

roll och sin nya uppgift så att resten av gruppen förstår att det kan bli ändringar. På 

samma sätt måste Systerskaptjejerna omdefiniera sina roller och relationer till varandra, 

att gå från att ena stunden vara vänner till att den andra stunden vara Systerskapledare 

för en grupp 14-åriga tjejer. Tjejgruppsledarna är där för att göra ett arbete och de vill 

utföra det på bästa möjligt sätt. Att då vara medveten om inom vilka områden man kan 

påverka varandra och att inom andra områden, som är mer privata, så följer inte 

ledarskapsmandatet med automatiskt. När de umgås på fritiden så är de vänner och då 

har inte den en parten befogenhet att säga till den andra vad den tycker är rätt och fel, 

som man kanske hade gjort inom ledarskapsarbetets ramar.  

Tema ”Praktiska aspekter” 

Med temat ”praktiska aspekter” menas faktorer som har med planering och struktur av 

tjejernas arbete att göra. Faktorer som är mer handgripliga och som kunde försvåra 

deras arbete men även hur de upplevde dessa faktorer. En av dessa faktorer är hur de 

upplevde det delade ledarskapet med sin partner och vad detta ledde till. Många av 

tjejerna uttryckte att samarbetet gick bra och att ha någon att samarbete med och byta 

idéer med var givande för arbete men också för arbetsglädjen. De flesta upplevde som 

sagt det delade ledarskapet som positivt och utvecklande och att de efter ett tag kom 

på hur de fungerade tillsammans och hur de på bästa sätt skulle samarbeta. En stor del 

av samarbetet gällde att lära sig kompromissa och detta pratar bl.a. två är tjejerna om; 

”Vi pratar inte lika mycket i mun på varandra som vi gjorde i början, där var det att man 

skulle lägga i och kunde inte vänta tills någon hade pratar klart”.”Varannan torsdag var 

eftermiddag och varannan var förmiddag eftersom vi kompromissade”.  

En aspekt som de uttryckte som negativt med kursen var att det tog mer tid än vad de 

hade trott att planera sina tio träffarna. Att skriva planering före varje träff och en 

rapport efteråt upplevde de för tidskrävande och någonting om de inte var beredda på. 
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De upplevde även att kontakten med de ansvariga kunde ha varit tätare och att 

utbildningen inte var som de hade förväntat sig. Detta uttrycker en av respondenterna 

på följande sätt; ”Hur jag tycker att vi har haft det med våra handledare är väl det jag 

kan tycka har varit negativt med kursen”.  

När det kom till den ledarskapsutbildning tjejerna hade fått under hösten år 2008 och 

som var den information de hade att använda sig av när det kom till utformandet av 

träffarna, hur de skulle gå till väga och de verktyg de hade att använda sig av i arbetet 

med de yngre tjejerna fanns det viss kritik. Få kunde uttrycka vad de skulle vilja ha mer 

av eller ändra på men de kände att någonting fattades. Alla tjejer såg inte utbildningen 

som tillräcklig och hade gärna sett att de fått mer information om t.ex. konflikthantering 

men även att de fått mer respons från de ansvariga vuxna på deras arbete och om det 

de gjorde vara tillräckligt eller inte. En av respondenterna uttryckte sig på följande sätt 

om önskan att lära sig om konflikthantering; ”Någon slags konflikthantering så man 

visste vad man skulle kunna göra”.  

Kritik riktades även mot examinationsformen med hemtenta och rapporter då denna 

kunde vara lite orättvis beroende på hur man var som person och omständigheter i 

gruppen. Var man inte analytiskt lagd så kunde det bli svårt att få ett högt betyg på 

kursen. Hade man inte en grupp som gav respons så kunde detta också påverka då man 

inte hade så mycket material att utgå ifrån i hemtenta. 

Tjejerna visade också på en djupare insikt om vad det innebär att vara ledare efter att de 

genomförde arbetet i Systerskap. De hade nu fått en insikt i ledarrollen och att det 

krävdes mycket mer av en ledare än vad de tidigare trott. Den praktiska aspekten med 

förberedelser och planering var det de flesta talade om när det kom till insikter om 

ledarrollen. De hade nu fått en annan syn på ledare och på deras lärare och hur mycket 

de måste planera och även hur svårt det kan vara att prata inför en grupp och få en 

grupps uppmärksamhet. Att en ledare, som t.ex. en lärare, ställs inför utmaningar som 
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de som elever kanske inte hade sett innan såg de nu. De pratade om en ny förståelse för 

ledarrollen och det delade ledarskapet när det gäller att komma överens och 

kompromissa som jag även nämnt tidigare.  

Analys  

Stefan Sanner (personlig kommunikation) är inne på att om man ska definiera ett delat 

ledarskap så kommer man fram till att det handlar om en ansvarsfördelning och att man 

även har ett gemensamt ansvar för vissa saker men att det oftast bygger på en 

ansvarsfördelning ledarna emellan. Då ett ledarskap omfattar ett antal ansvarsområden, 

även om man bara är en ledare, är det enligt Stefan Sanner viktigt att vid ett delat 

ledarskap organisera vem som har ansvar för vilket eller vilka av dessa områden så inte 

missförstånd uppstår. Det är helt enkelt en större kraft och resurs att vara två ledare än 

en. Att fördela arbetet och ansvaret pratar Systerskapstjejerna om och de pratar också 

om fördelarna med att vara två som delar på ledarskapet. De lärde sig att samarbeta 

och kompromissa vilket underlättade arbetet men de lärde även känna varandra och hur 

de tillsammans på bästa sätt skulle samarbeta.  

 Groff (1992) visar på att unga som arbetar med andra unga behöver de vuxnas stöd 

under arbetets gång, de vuxna kan utvärdera det arbete de unga gör och deras idéer. 

Till detta drar jag paralleller till den kritik som tjejerna kom med angående kursens 

praktiska upplägg, examinationsformen och kontakten med de ansvariga. De upplevde 

att kontakten med de ansvariga kunde ha varit tätare och att utbildningen inte var som 

de hade förväntat sig. Att utforma utbildningen till att vara på sådan sätt så att den lever 

upp till tjejgruppsledarnas förväntningar tror jag är svårt, om inte omöjligt då alla tjejer 

har olika förväntningar och föreställningar av vad utbildningen ska ge.  

Att lära sig att kompromissa med sin ledarskapspartner såg Systerskapstjejerna som 

nödvändigt för att få samarbetet att fungera och att båda skulle känna sig nöjda med 

det de gjorde. Att kompromissa betyder dock inte att man ska överge sina övertygelser 
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till gagn den andres åsikter utan man ska finna en balans mellan bådas idéer och viljor 

och jag tycker att tjejerna har gjort detta på ett bra sätt. Eftersom de flesta under 

arbetets gång fick kompromissa på ett eller annat sätt tror jag att de fick en ny insikt om 

det delade ledarskapet och vilka befogenheter man som enskild individ har inom ett 

delat ledarskap. Ett delat ledarskap fungerar inte om den ena parten tar sig utrymme på 

bekostnad av den andra parten. Detta tror jag i längden skadar det delade ledarskapet 

och skapar irritation.    

Det som Systerskapstjejerna inte var beredda på var att vissa delar av arbetet skulle ta så 

mycket tid i anspråk som de gjorde. Praktiska aspekter som planering av träffarna, 

rapportskrivning efter träffarna och hemtentan var moment som tog mer tid än vad de 

var införstådda med och detta tror jag man skulle kunna ha undvikt eller mildrat för 

framtida Systerskapstjejer. De ansvariga från skolan och Ungdomsmottagningen skulle 

ha kunnat informera bättre om hur mycket tid som låg bakom planeringen av varje träff, 

rapportskrivningen och hemtentan. Å andra sidan kanske Systerskapstjejerna hade 

upplevt att det tog för mycket tid även om de visste om att det skulle ta mycket tid. 

Nästa omgång tjejer som blir Systerskapsledare borde bli bättre informerade om detta, 

då kanske de är mer förberedda på detta. 

Den ledarskapsutbildning som tjejerna genomgick fick även den en del kritik som rörde 

att tjejerna inte tyckte att den var tillräcklig. Alla respondenterna tyckte inte detta om 

utbildningen men de som tyckte detta var noggranna med att poängtera detta. De som 

upplevde detta tror jag kände att de hade behövt mer information och råd och kanske 

mer djup i informationen. Inte bara bredda utbildningen utan även fördjupa den så att 

alla tjejer får ut någonting användbart av den tror jag skulle vara bra. K anske detta blir 

svårt att genomföra men jag tror att de ansvariga måste vara medvetna om att tjejerna 

ligger alla på olika kunskapsnivåer och det som är ointressant för någon kan vara något 

helt nytt och spännande för en annan individ.     
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Några av tjejerna skulle ha velat ha en tätare och mer regelbunden kontakt och 

handledning med de ansvariga då de inte fick tillräckligt med respons på det arbete de 

gjorde. Vissa av respondenterna kände att de inte visste om det arbete de gjorde var bra 

eller inte då kontakten med de ansvariga handledarna upplevdes som bristfällig. Här 

anser jag att det återigen handlar om resurser på samma sätt som när det kommer till 

den ledarskapsutbildning tjejerna fick. Mer resurser bör göras tillgängliga för Systerskap 

och även för Broderskap eller Pedagogiskt ledarskap när och om detta startas. 

7. Diskussion och slutsatser 

Syfte med denna undersökning var att bidra med en bit i pusslet om kvinnor och 

ledarskap och speciellt om unga kvinnor och ledarskap då det finns så lite befintlig 

forskning om detta. Det resultat jag fan anser jag ligger i samma linje som den tidigare 

forskningen som jag tagit upp som visar på att unga kvinnor gynnas av att komma 

samman och utveckla ledarskapsförmågor tillsammans med andra unga kvinnor. 

Tjejerna i Systerskap ansåg att de fick bättre självförtroende efter arbetet i Systerskap 

och även detta resultat får stöd av den tidigare forskningen som visar på att unga 

upplevde att de fått bättre självförtroende, kände sig mer behövda och respekterade 

efter att ha genomfört ett arbete med andra unga. Det som framgår i min undersökning 

och som jag inte funnit i den tidigare forskning jag läst är hur dessa unga kvinnor såg på 

att samarbeta med en partner inom det delade ledarskapet men också hur deras bild av 

ledare generellt hade påverkats under arbetets gång. Min del av pusslet blir en djupare 

förståelse för deras upplevelse av deras kvinnliga ledarskap och vad de tar med sig för 

erfarenheter av det delade ledarskapet. Jag anser att bara genom att göra en 

undersökning om kvinnligt ledarskap så uppmärksammas området och jag hoppas att 

denna uppmärksamhet leder till vidare intresse för forskning på området och resurser till 

forum där unga kvinnor kan utveckla ledaregenskaper, gemenskap och självförtroende.        
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I de olika resultat- och analysdelarna har jag under de olika temana (gemenskap-

vänskap, kvinnligt-manligt, föredöme, personlig utveckling och praktiska aspekter) 

besvarat mina forskningsfrågor på så sätt att varje tema har berört forskningsfrågorna 

men jag har inte uttryckligen besvarat frågorna.  Jag anser dock att forskningsfrågorna 

har blivit besvarade och om man läser resultatdelen så finns svaren på 

forskningsfrågorna där.  

Slutsatser som kan dras från undersökningsresultaten är att projekt som Systerskap är 

till gagn både för de yngre tjejerna som går på högstadiet och som är medlemmar i 

gruppen men även för de gymnasietjejer som är ledare för gruppen. Både de yngre och 

äldre tjejerna fick bättre självförtroende efter tiden i Systerskap. Detta anser jag vara ett 

starkt argument för att fortsätta verksamheten inom Systerskap då alla involverade tjejer 

hade en positiv upplevelse av tiden i Systerskap, vare sig man var ledare eller deltagare. 

Y tterligare en slutsats är att Systerskapstjejerna som själva är kvinnliga ledare inte såg 

någon större skillnad på manligt och kvinnligt ledarskap. För dem var det personliga 

faktorer och ålder som spelade in mest i hur man är som ledare, inte kön.       

7.1 Styrkor och svagheter 

En av styrkorna i arbetet är att majoriteten av tjejerna hade en liknande upplevelse av 

tiden i Systerskap. De hade kritik att framföra men det var framförallt gentemot de 

praktiska aspekterna som planering, examinationsform och handledning. Arbetet med 

de yngre tjejerna och sin ledarskapspartner såg alla tjejer som positivt och givande. En 

annan styrka ligger i att alla intervjuerna, förutom en, genomfördes på samma plats och 

nästan på samma tid under dagen, dock under olika dagar. Lokalen hos 

Ungdomsmottagningen gav enskildhet och tjejerna kunde prata fritt utan att någon 

annan hörde vad de sa. Förhoppningsvis bidrog dessa faktorer, att lokalen var 

densamma under alla intervjuer förutom en, och att tiden på dagen var nästan 
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densamma för alla intervjuerna, till att deras utsagor blev så sanningsenliga och ärliga 

som möjligt.  

7.2 Framtida forskning 

Det finns planer på att ett Broderskap ska startas som har samma mål som Systerskap 

men vänder sig till unga killar. Om detta blir fallet hade det varit intressant att göra en 

liknande studie som denna men med de unga manliga ledarna i Broderskap om hur de 

upplever det delade ledarskapet och deras manliga ledarskap. Mellan min undersökning 

och en liknande men med killar och deras upplevelser skulle även en jämförelse kunna 

göras för att se om unga killars och tjejers upplevelse av att vara ledare skiljer sig åt eller 

har några gemensamma drag. En undersökning skulle även kunna göras med fokus på 

om killarna och tjejerna skiljer sig åt när det kommer till hur de praktiskt utövar sitt 

ledarskap och om det som respondenterna i denna undersökning trodde stämmer, att 

killar inte kan leda på ett lika strukturerat sätt som tjejer.  

 En annan undersökning som skulle kunna gemomföras är att titta närmare på hur de 

yngre tjejerna som var deltagare upplevde tiden i Systerskap och jämföra deras 

upplevelser med ledarnas upplevelser. Om deras upplevelser skiljer sig åt skulle det vara 

intressant att ta reda på anledningen till detta och om det fanns någonting praktiskt i 

arbetet med de yngre tjejerna som skulle kunna utvecklas eller förändras.  
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Bilaga 1 Intervjuguide till Systerskap 
 

 Vad trodde ni att rollen som tjejgruppsledare i Systerskap innebar innan ni 

började i Systerskap? 

 Blev den här föreställningen om rollen som tjejgruppsledare bekräftad eller 

upplevde ni det på något annat sätt? Hur då? Varför tror ni att det blev på detta 

sätt? Varför inte? 

 Vad innebär det att vara en bra ledare enligt er?  

 Vad är en dålig ledare? Varför?  

 Finns det någon i er omgivning som ni ser som förebilder när det kommer till 

ledarskap? Vad gör den här personen som är bra?  

 På vilket sätt reagerade er närmaste omgivning (familj, vänner, pojkvän) på att ni 

skulle gå med i Systerskap? Varför tror ni reaktionen blev så som den blev? 

 Hur upplever ni att andra ser på Systerskap och vad det innebär att vara 

tjejgruppsledare? Skulle ni vilka påverka denna bild på något sätt? Hur skulle ni i 

sådana fall vilja förändra den? 

 Vad har ni upplevt som positivt med att vara ledare i Systerskap? Varför var detta 

positivt?  

 Vad har ni upplevt som har varit negativt med att vara ledare i Systerskap? 

 Har er syn på ledare och ledarskap på något sätt ändrats under tiden och efter 

tiden i Systerskap? På vilket sätt? Vad tror ni detta kan bero på?  

 Upplevde ni någon gång någonting som var jobbigt med att vara ledare? Vad 

hände och vad var det som var jobbigt med det?  

 Kan ni berätta om någonting som gjorde det roligt att vara ledare? Varför kändes 

detta kul?  

 Hur har er syn på er själva förändrats under ledarskapstiden i Systerskap? Hur 

skulle ni själva beskriva er utveckling?  

 Vad tar ni med er som en lärdom/erfarenhet från Systerskap? På vilket sätt skulle 

ni kunna använda denna erfarenhet senare i livet 

 Baserat på er erfarenhet av att vara tjejgruppsledare, skulle ni göra om arbetet 

eller skulle ni avstå? Hur kommer detta sig? Varför? 

 På vilket sätt upplevde ni att arbetet med de yngre tjejerna gick? Varför tror ni att 

det gick på det här sättet/att ni upplevde det så här? 

 Berätta lite om hur ni tyckte att tjejerna utvecklades under träffarnas gång? Såg ni 

någon skillnad i beteende gentemot er och de själva? Pratade de mer eller 

mindre eller hur visade detta sig? Vad tror ni detta beror på? Om ingen 

utveckling sågs, vad tror ni gjorde att de kom på träffarna? 

 Hur upplevde ni er själva och er egen utveckling/arbete från gång till gång? Hur 

kändes det att ta på sig ledarrollen varje gång?   
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 Så som ni upplevde det, vilket var det mest populära ämnet att prata om med 

tjejerna? Varför tror ni detta var omtyckt? Vad tyckte ni själva var mest givande 

att prata om? Vilka likheter och skillnader kunde ni se mellan er själva och 

tjejerna? 

 Hur upplevde ni att dela på ledarskapsrollen? Fördelar/nackdelar? 

 Vilken respons fick ni från tjejerna gällande att ni var två/tre ledare? Hur såg den 

ut och om inte, varför tror ni att ni inte fick någon märkbar respons på detta? 

 Hur såg ert samarbete ut? Hade ni något speciellt upplägg? Hur säg detta 

upplägg ut? Hur skulle ni beskriva ert samarbete? 

 Vad skulle ni ge för råd till kommande tjejgruppsledare angående det delade 

ledarskapet? 

 Upplevde ni på något sätt att ni hade olika syn på ledarskap och vad detta 

innebär? Visade detta sig på något konkret sätt under arbetets gång? Om inte, 

vad hade ni för gemensam bild av ledarskap? 

 Hur kom det sig att ni blev ett ledarskapspar? Om de kände varandra innan: Hur 

då och hur länge har ni känt varandra?  Hur har detta (antingen att de kände 

varandra innan eller ej) påverkat ert samarbete upplever ni?  

 Hur skulle ni beskriva era individuella ledarskapsstilar? Har ni tidigare tänk på att 

det finns olika ledarskapsstilar? Om inte, vad är er spontana tanke när det 

kommer till olika ledarskapsstilar? 

 Hur skulle ni beskriva varandras typ av ledarskap? K an ni hålla med om detta som 

sägs om er eller har ni en annan upplevelse?   

 Tror ni att ni som tjejer ledar på ett annat sätt än vad killar gör? Varför? / Varför 

inte?  Tror ni att det finns skillnader i hur män och kvinnor leder andra? Varför? 

Varför inte? Hur tycker ni att detta yttrar sig? 

 På vilket sätt tror ni att andra ser på er som unga kvinnliga ledare? (Både 

kamrater i samma ålder och vuxna).  Vad tror ni att detta kan bero på? Hur skulle 

ni vilja att de såg på er? 

 Vad anser ni om den ledarskapsutbildning ni fick i Systerskap?  Vilka råd fick ni 

gällande att leda tillsammans med någon annan? Om inte, skulle ni vilja ha haft 

råd angående detta? 
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Bilaga 2 Intervjuguide till Stefan Sanner 
 

 Vad jobbar du med? 

 Just med delat ledarskap, arbetar du med konsultation inom det med? 

 Var har du fått din kompetens från just angående delat ledarskap? Är det något 

man kan läsa sig till eller är det erfarenheter? 

 Så vad gör dig som klippt och skuren för att arbeta som konsult gällande delat 

ledarskap?   

 Så du är utbildad psykolog? 

 Hur lyder (om det finns) den vedertagna definitionen? 

 Vad innebär/betyder delat ledarskap för dig? Ligger din definition nära den 

vedertagna eller ser du på det på något annat sätt? 

 På vilket sätt har du arbetat med delat ledarskap? Hur ser arbetet ut när du väl får 

ett konsultationsjobb? Finns det någon mall? 

 Vilka följder har du sett för medarbetarna av att ha ett fungerande delat 

ledarskap? 

 Vilka följder har du sett för medarbetarna av att ha ett icke fungerade delat 

ledarskap? 

 Vilka följder har du sett för ledarna som individer av att ha ett delat ledarskap? 

 Vilka följder har du sett för de individuella ledarna av att ha ett icke fungerade 

delat ledarskap? 

 Hur tror du det påverkar samarbetet om de två ledarna som ska leda tillsammans 

känner varandra sedan innan?  På vilket sätt? 
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