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Perspektiv på ledarskap vid mansdominerade arbetsplatser 
 

 
Sanna Törngren  

 

 
Trivsel med ledarskap på arbetsplatsen är för många förenat med 

arbetstillfredsställelse. Syftet med studien är att undersöka vad som 

uppfattas som positivt respektive negativt ledarskap. Studien vill även 

undersöka vilka attribut som kännetecknar kvinnligt respektive manligt 

ledarskap på mansdominerade arbetsplatser i det svenska samhället. En 

kvalitativ metod valdes och tio personer intervjuades. Tematisk analys 

användes som analysmetod och utgick ifrån 4 teman, positivt, negativt, 

manligt och kvinnligt ledarskap. Studien resulterade i 15 subkategorier inom 

de 4 temana. De resultat som gick att koppla till ett transformativt ledarskap 

uppfattades som positivt. De resultat som gick att koppla till transaktionellt 

ledarskap och Laissez-faire upplevdes som mindre önskvärt ledarskap. Både 

manliga och kvinnliga ledare uppfattades enligt de karaktärsdrag som 

tidigare forskning benämnt som agentic och communal. Resultatet visade 

inga tecken på att varken kvinnor eller män sågs som mer önskvärda ledare. 

Ett jämställt ledarskap efterfrågades av medarbetarna på mansdominerade 

arbetsplatser. 

 

Keywords: leadership, male dominated workplace, gender, role congruity 

theory, stereotypes  

 

 

Inledning 

 

 
Den senaste tidens me too upprop har präglat det svenska samhället i media samt i våra 

sociala situationer. #metoo är en kampanj där många kvinnor offentliggjorde historier om 

sexuella kränkningar och trakasserier i sociala medier under hashtagen me too. Uppropets 

historier har varit ett uppvaknande för många och har färgat samtidens diskussioner under 

2017-2018. Något som uppmärksammas genom me too uppropet är de systematiska sexuella 

kränkningar som sker mot kvinnor dels i privata och sociala sammanhang men även i 

arbetsrelaterade situationer. Detta är en del av könsmaktsordningen och patriarkatets 

systematiska förtryck som präglar samhället och drabbar kvinnor dagligen i både 

yrkesmässiga och privata relationer (Giddens & Sutton, 2014). SCB (2015) rapporterar att 

könsfördelningen bland chefer i exempelvis byggbranschen består av ca 10 % kvinnliga 

chefer och ca 90 % män. I branschen transport och magasinering är det ca 25 % kvinnor och 

75 % män i chefsposition (SCB, 2015). Denna studie vill fokusera på förväntningar som 

medarbetare har på ledare inom mansdominerade branscher. Studien vill undersöka eventuella 

könsmässiga stereotyper och synen på positivt respektive negativt ledarskap. Detta genom att 

undersöka vad personalen ute i de faktiska verksamheterna upplever. En stor del av vår vakna 

tid spenderas på vår arbetsplats och därför är det intressant att undersöka hur personalen ser 

på och tänker kring ledarskapet på de arbetsplatser som vanligtvis är mansdominerade.  
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Ledarskap 

 
Burns (1978) forskade på olika typer av ledarskapsstilar och har bland annat identifierat 

”transformational” eller transformativt ledarskap. Det innebär att ledaren sätter en hög 

standard för beteenden samt leder med gott exempel genom att agera förebild och därmed 

vinna förtroendet bland sina följeslagare. Eagly och Johannesen-Schmidt (2001) har forskat 

på dels transformativa ledare och menar att dessa är skeptiska till hierarkier samt jobbar med 

målsättningar för att föra organisationen framåt. Denna typ av ledare väljer ofta att lita på 

medarbetarna för att främja att dessa utvecklas till sin fulla potential som därmed för 

organisationens utveckling framåt (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). Madsen och 

Albrechtsen (2008) beskriver att det transformativa ledarskapet kräver en viss typ av karisma 

för att få ett gott resultat i utvecklandet av en vision genom stolthet för ledarskapet. En 

förutsättning för att agera som en transformativ ledare är att kunna motivera, inspirera och 

utmana medarbetare (Madsen & Albrechtsen, 2008). Transformativt ledarskap liknas ofta vid 

ett karismatiskt ledarskap och i denna studie speglas dessa som samma form av ledarskap. 

 Pierro, Raven, Amato och Bélanger (2013) har undersökt om transformativt ledarskap 

skulle öka den emotionella anknytningen till organisationen hos medarbetarna. De kom fram 

till att ett mjukare ledarskap i form av karismatiskt/transformativt är det mest framgångsrika 

för att de anställda ska få en emotionell anknytning till organisationen. De mätte det 

karismatiska/transformativa ledarskapet och undersökningen gjordes i olika typer av 

organisatoriska kontexter för att säkerställa resultatets validitet. Bass (1990) menar även att de 

medarbetare som upplever att de har en transformativ ledare gör ett bättre jobb och är mer 

nöjda med företagets belöningssystem, därför bör det transformativa ledarskapet uppmuntras 

(Bass, 1990).  

 Burns (1978) har även genom sin forskning identifierat ”transactional” eller transaktionellt 

ledarskap som bygger på en utbytesrelation mellan chefen och medarbetarna. Burns (1978) 

gjorde en tydlig distinktion mellan det transformativa och det transaktionella ledarskapet. 

Eagly och Johannesen-Schmidt (2001) menar att en transaktionell ledare styr organisationen 

genom att klargöra ansvarsområden för medarbetarna och övervakar sedan i utförandet av 

dessa. Den transaktionella ledaren belönar medarbetarna när de når målen och rättar dem när 

målen inte nås eller om de misslyckas med uppgiften (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). 

Judge och Piccolo (2004) skriver om aktiva och passiva transaktionella ledare. Den aktiva 

transaktionella ledaren arbetar aktivt för att förutse problem och försöker korrigera 

medarbetarnas beteende, vilket kan skapa problem för verksamheten. Den passive 

transaktionella ledaren väntar till problemen dyker upp innan den agerar (Judge & Piccolo, 

2004). Bass (1990) menar att organisationer som leds av transaktionella ledare är mindre 

effektiva, särskilt de som leds av en passiv ledare som bara agerar i situationer där målen inte 

nås av medarbetarna. 

 Bass (1990) beskriver en tredje ledartyp, ledartypen laissez-faire vilket kan ses som en 

förlängning av det passiva transaktionella ledarskapet eftersom den bygger på att delegera 

ansvaret till andra. Laissez-faire har visat sig vara ett mindre framgångsrikt sätt att leda 

(Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). Judge och Piccolo (2004) kallar även detta för ett 

”icke-ledarskap” eftersom det bygger på att inta en frånvarande ledarskapsroll. Denna typ av 

ledare tvekar att ta beslut och är frånvarande vid de tillfällen där de anställda är i behov av ett 

tydligt ledarskap (Judge & Piccolo, 2004). Laissez-faire ledarskapet kan alltså leda till en 

organisation med medarbetare som inte känner någon anknytning till organisationen (Bass, 

1990). Tidigare forskning visar enligt Aronsson et al. (2012) att det finns ett samband mellan 

arbetstillfredsställelse och ökat engagemang, närvaro och mental hälsa bland medarbetare. 

Arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna kan vara ett resultat av hur nöjd medarbetaren är 

med bland annat ledarskap, kollegor och lönesättning (Aronsson et al., 2012). 
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Role congruity theory  

 
Eagly och Wood (2012) skapade en teori om sociala roller som de valt att kalla för den 

sociala rollteorin. Den bygger på att det finns könsroller i samhället som skapar en stereotyp 

bild om vad vi förväntar oss när vi tänker på en man eller kvinna. Eagly och Wood (2012) ger 

exempel på att könsskillnader och likheter i beteende reflekterar våra förväntningar av hur 

individer kommer att agera beroende på kön. Eagly och Wood (2012) ger exemplet att det i 

ett postindustriellt samhälle är mer troligt att en man arbetar inom chefsyrken än en kvinna. 

Det är även mer troligt att en kvinna innehar en omhändertagande position och är hemma med 

barnen än vad det är för en man. Dessa förväntningar präglar vår tro om människor i vår 

omgivning men även oss själva (Eagly & Wood, 2012). 

 Eagly och Karau (2002) konstruerade Role congruity theory, som är en teori vilken syftar 

till att undersöka den bristande kongruens som uppfattas finnas mellan den kvinnliga 

könsrollen och ledarskapsrollen och som vidare kan leda till två olika typer av fördomar. 

Dessa fördomar handlar om att vi uppfattar kvinnor som mindre önskvärda innehavare av 

ledarroller och att vi uppfattar typiskt ledarskapsbeteende som mindre önskvärt när de väl 

framförs av en kvinna (Eagly & Karau, 2002; Garcia-Retamero & López-Zafra, 2006; Ritter 

& Yoder, 2004). Detta leder till en allmänt mer negativ inställning till kvinnor än män som 

potentiella ledare. Denna fördom producerar och upprätthåller tanken att kvinnor är 

underordnade män i sociala sammanhang och präglar hela samhällets val av ledare (Eagly & 

Karau, 2002).  

 Eagly och Johannesen-Schmidt (2001) skriver om egenskaper som är särskilt relevanta vid 

granskning av skillnader i ledarskap mellan män och kvinnor och gör en särskiljning mellan 

begreppen agentic och communal. Med agentic menar Eagly och Johannesen-Schmidt (2001) 

de karaktäristiska egenskaper som generellt förknippas med män. Typiska exempel på dessa 

egenskaper är dominans, kontroll, självsäkerhet, aggressivitet, påstridighet, mod och 

tävlingsinstinkt. Communal är samlingsnamnet för de egenskaperna som generellt associeras 

med kvinnor. Exempel på sådana egenskaper är sympati, hjälpsamhet, lågmäldhet, känslighet, 

försiktighet, värme och att bry sig om andras välmående (Eagly & Johannesen-Schmidt, 

2001). 

 Garcia-Retamero och López-Zafra (2006) gjorde en analys på hur genus influerade 

uppfattningen av ledarskapskandidater genom att undersöka medarbetares uppfattningar av 

kongruensen mellan ledarskapsrollen och könsrollen kopplat till kön och ålder. De kom fram 

till att deltagarna i deras studie föredrog den manliga kandidaten oavsett vilken bransch han 

arbetade i. Deltagarna hade överlag en mer fördomsfull inställning till den kvinnliga 

kandidaten, förutom när hon arbetade i en bransch som var förenlig med hennes kön. Den 

kvinnliga kandidaten förväntades även prestera sämre i en ospecificerad bransch eller en 

bransch som inte var förenlig med hennes könsroll (Garcia-Retamero & López-Zafra, 2006). 

Kvinnan förväntades även tjäna mindre pengar och detta går i linje med tidigare forskning 

som också visar att kvinnor ofta ses som mindre effektiva än män i miljöer som bedöms 

maskulina. I mer jämställda och i kvinnotypiska miljöer såsom sjukvården eller klädindustrin 

bedöms däremot kvinnor och män som lika effektiva (Eagly & Karau, 2002; Garcia-Retamero 

& López-Zafra, 2006).  

 

 Backlasheffekten. I linje med Role congruity theory har Rudman (1998) forskat på 

liknande effekter av de cementerade könsrollerna och deras effekter på kvinnor i arbetslivet. 

Rudman (1998) menar att kvinnor som brister i att uppfylla förväntningar av den feminina 

snällheten uppfattas mer negativt än en identiskt framställd man (Rudman, 1998). Rudman & 

Glick (2001) menar att den så kallade backlasheffekten sker mot kvinnor i karriären, främst 

inom de arbetsplatser där kvinnor inte vanligtvis agerar chefer. Kvinnor som innehar de mer 
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önskvärda egenskaperna (agentic) hos en ledare utsätts istället för motstånd i det sociala 

spelet. Då deras personlighet inte anses som stereotypiskt kvinnlig, uppfattas personligheten 

därför som icke önskvärd eller socialt bristfällig. Detta resulterar ofta i 

anställningsdiskriminering. Anställningsdiskrimineringen leder till att färre kvinnor blir 

chefer vilket i sin tur upprätthåller idealet om att chefskap inte är för kvinnor (Rudman & 

Glick, 2001). 

 Rudman och Glick (2001) undersökte således könsmässiga stereotyper där agentic 

(attributen som vanligtvis förknippas med de manliga karaktärsdragen) delades upp i två 

kategorier: kompetens och dominans. En kvinna som uppfattas som kompetent, men som 

samtidigt hade communal-attributen såsom feminint snäll blev inte diskriminerade i 

anställningssituationer. Däremot kvinnor som uppfattades som agentic inom både kompetens 

och dominans utsattes för backlash. Det vill säga att de diskriminerades vid 

anställningssituationer och uppfattades som sämre chefer (Rudman & Glick, 2001). I Rudman 

och Glicks studie (2001) menar de att en agentic kvinna skattades som mindre socialt kapabel 

och sympatisk än en identiskt presenterad man. Kvinnan sågs också som mindre 

anställningsbar än sin manliga motsats gällande chefspositioner än i en feminiserad roll (dvs. 

en roll som krävde social kompetens). Detta stärker bevisen för att en agentic kvinna som 

uppvisar samma egenskaper som en agentic man uppfattas som mindre socialt kapabel än den 

likvärdigt framställda mannen (Rudman & Glick, 2001). 

 Rudman och Glick (2001) menar vidare att det finns förväntningar på kvinnor som söker 

sig till ledarskapspositioner inom en bransch icke kongruent med hennes kön. Effekten blir att 

hon fortfarande bör uppfylla de feminina egenskaper som förväntas av en kvinna, samtidigt 

som hon bör uppfylla de mer maskulina attributen som individer ofta relaterar till ett 

ledarskap. Resultatet av dessa två blir enligt Rudman och Glick (2001) en svårframkomlig 

väg där kvinnan kan tvingas anpassa sig för att uppfylla förväntningarna. Detta simultant med 

arbetet som det innebär att bedriva ett gott chefskap. Kvinnan bör alltså delegera utan att vara 

delegerande, krav som enligt forskarna även är påfrestande psykiskt. Kraven resulterar i 

backlash och har negativa konsekvenser för kvinnor både ekonomiskt, psykiskt och socialt 

(Rudman & Glick, 2001).   

 

 Think manager – think male effect. Något som hänger samman med samhällets syn och 

förväntningar på kvinnor i relation till män är den så kallade ”think manager – think male 

effect” som enligt Schein (2001) är en teori där de attribut som typiskt associeras till en 

framgångsrik ledare också typiskt associeras med en man (Schein, 2001). Fischbach, 

Lichtenthaler och Horstmann (2015) har också forskat på teorin och menar att effekten har 

visat sig vara starkare bland manliga studiedeltagare än hos kvinnliga. Konsekvensen blir att 

kvinnor uppfattas som mindre kvalificerade när de inte efterliknar den stereotypa bilden av en 

ledare. Förväntningarna på prestation och framgång blir även lägre för en person vars attribut 

inte går i linje med vad som generellt förväntas av en ledare. Det blir således även svårare att 

leda eftersom följeslagarna tenderar att ha mindre respekt för en ledare som inte stämmer 

överens med den stereotypa ledarrollen i en mansdominerad bransch (Fischbach, 

Lichtenthaler & Horstmann, 2015). 

 Schein (2001) har undersökt fenomenet i olika länder och think manager – think male 

effekten har visat sig vara ett globalt fenomen just bland män. Undersökningen har trots 

politiska, historiska och kulturella skillnader visat en tydlig effekt. I Kina, Japan, England, 

Tyskland och USA finns en liknande attityd. Män uppfattar kvinnor som mindre troliga att 

inneha attribut som sammankopplas med en typisk ledare (Schein, 2001). Schein (2001) 

menar att den attityd som präglar det globala samhället är att ledarskapspositioner är ”bara för 

män” eller ”bara män är kvalificerade” för denna typ av jobb. Detta bidrar till att det blir svårt 

att främja att kvinnor hamnar i fler ledarpositioner då det ofta är män som bidrar till att de 
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hamnar där (Schein, 2001). Trots att samhällets syn på både kvinnor och chefer förändras 

genom tid och genom kulturförändringar visar effekten sig fortfarande genom underliggande 

fördomar vilket försvårar kvinnors möjlighet till att avancera i arbetslivet (Fischbach, 

Lichtenthaler & Horstmann, 2015; Schein, 2001). 

 

 

Arbetsgruppens betydelse för gemensamma attityder 

 
På arbetsplatser sker ibland en uppdelning bland olika grupper, vilket enligt social 

identitetsteori (Tajfel och Turner, 2004) kan leda till gruppolarisering. Gruppolarisering är en 

uppdelning och särskiljning mellan individer som skapar en tillhörighet i olika grupper, 

exempelvis på en arbetsplats (Tajfel & Turner, 2004). Grupper försöker ofta skapa en 

samhörighet och detta visar sig genom liknande åsikter och ett ”vi-tänk”, gruppen har en 

särskild åsikt om ett visst fenomen. Gruppolariseringen kan visa sig genom att en person 

väljer att polarisera sig. Det vill säga har en annorlunda åsikt än vad gruppens uppfattning är 

Denna person kan ses som en motståndare till gruppen (Aronsson et al., 2012). 

 Även Hogg och Terry (2000) skriver om social identitetsteori och använder bland annat 

den för att beskriva konflikter mellan grupper som sker i händelse av att den dominanta 

gruppen prioriteras (in-gruppen). Detta ger dem en högre statusnivå gentemot den mindre 

dominanta gruppen (ut-gruppen). När det finns en åsiktsskillnad diskriminerar ofta in-gruppen 

ut-gruppen för att förstärka sin egen självbild och antingen tar hela gruppen sig an den nya 

åsikten eller också väljer den att frysa ut och isolera personer med den annorlunda åsikten. 

Det kan vara en förklaring till fördomsfulla attityder i gruppsituationer eller på arbetsplatser 

(Hogg & Terry, 2000). Enligt Hogg och Terry (2000) kan de prototypiska egenskaperna 

definieras både på ett brett och smalt plan. Det kan till exempel handla om en uppdelning 

mellan personer med olika kön, sexuell läggning eller yrkeskategori vilket avgör om en 

person tillhör in-grupp eller ut-grupp (Hogg & Terry, 2000). 

 Hunt och Gonsalkorale (2014) har gjort en studie om hur män agerar i en in-grupp när 

deras grupp uppfattar hot utifrån. Resultaten visar att det är mer sannolikt att män som 

rapporterar hög igenkänning med maskulina attribut utövar sexuella trakasserier när deras 

maskulinitet inte bekräftas från utomstående kollegor. In-gruppen stärktes när deras 

maskulinitet blev bekräftad av en kollega. Studien visade alltså att män som skattade sin 

maskulinitet med höga värden var mer benägna att agera i sexuellt kränkande beteende och 

könsdiskriminering då deras maskulinitet blev hotad (Hunt & Gonsalkorale, 2014). Detta är 

relevant för att diskutera i samband med hur kvinnliga chefer släpps fram och arbetar som 

chefer i mansdominerade yrken. Enligt Hogg och Terry (2000) fryser in-gruppen ut ut-

gruppen och då grupperna kan vara en särskiljning mellan exempelvis kön kan Hunt och 

Gonsalkorales forskning (2014) vara intressant för hur kvinnors möjligheter till chefskap ser 

ut i just mansdominerade yrken. Även vilka förväntningar på ett önskvärt ledarskap som 

dominerar bland arbetsgruppens medlemmar. 

 

 

Syften 

 
Studien syftar till att undersöka vilka attribut som kännetecknar ett positivt respektive 

negativt ledarskap enligt medarbetare på några mansdominerade arbetsplatser i Sverige. 

Vidare syftar studien till att undersöka vilka attribut som kännetecknar kvinnligt respektive 

manligt ledarskap enligt medarbetare på några mansdominerade arbetsplatser i Sverige. 
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Metod 

 

 
I denna studie valdes en kvalitativ ansats för att undersöka deltagarnas upplevelse av vad de 

tycker kännetecknar ett positivt respektive negativt och manligt respektive kvinnligt 

ledarskap. Metoden valdes för att få en djupare förståelse av deltagarnas upplevelser än vad 

som generellt framkommer genom en kvantitativ ansats (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Upplevelserna har studerats genom kvalitativa intervjuer med medarbetare som arbetar på 

mansdominerade arbetsplatser. 

 

 

Deltagare 

 
Intervjudeltagarna i studien utgjordes av tio personer som arbetade på en arbetsplats som var 

mansdominerad. Urvalskriteriet var att personerna skulle ha arbetat på en mansdominerad 

arbetsplats i minst sex månaders tid, oavsett sysselsättningsgrad. Urvalet avsåg att efterlikna 

den fördelning som finns på mansdominerade arbetsplatser. Det bidrog till att tre kvinnor och 

sju män rekryterades och intervjuades. Deltagarna arbetade bland annat i försvarsmakten, 

inom industrin samt inom tullen. Könsfördelningen på arbetsplatsen säkerställdes genom att 

deltagaren själv fick rapportera om hur det såg ut, några av deltagarna angav att det var ca 40 

% kvinnor och 60 % män. På andra arbetsplatser var det endast en kvinna av 40 anställda och 

en av personerna angav att det var 50 % män och 50 % kvinnor men att arbetsplatsen fram 

tills de senaste åren hade dominerats av män. Bedömningen gjordes att denna intervjuperson 

ändå kunde vara med i undersökningen då branschen hen arbetade i var mansdominerad. 

Ålder på deltagarna varierade mellan 26 och 61 års ålder. Gällande geografisk placering 

arbetade ca hälften av deltagarna i Mellansverige och ca hälften arbetade i Sydsverige vid 

intervjutillfällets tidpunkt. En av intervjuernas inspelningar hade dålig ljudkvalitet och 

materialet gick inte att använda. Intervjun raderades därför och en ny intervjuperson 

rekryterades. Bortfallet var intervjuperson nr 1 och därmed har intervjupersonerna kodats 

mellan intervjuperson nr 2 och intervjuperson nr 11.  

 

 

Material 

 
Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer. Som stöd för intervjun 

konstruerades en semistrukturerad intervjuguide som bestod av två olika delar. Den första 

delen behandlade deltagarens nuvarande arbetssituation samt olika perspektiv på ledarskap 

och innehöll frågor som; ”Beskriv en bra chef för dig”, ”Hur tror du din chef anpassar sitt 

ledarskap till just er arbetsplats?”. Den andra delen av intervjuguiden fokuserade på frågor 

gällande genus och innehöll frågor som; ”Vad anser du kännetecknar kvinnligt respektive 

manligt ledarskap?”, ”Anser du att det finns några för- eller nackdelar med att ha en kvinnlig 

respektive manlig chef?”. Frågorna i intervjuguiden följdes sedan upp av följdfrågor liknande: 

”På vilket sätt?” eller ”Varför?”. Deltagarna ombads även att ge exempel på situationer som 

förklarade fenomenet de beskrev. Tre av intervjuerna genomfördes via telefon, två av dem 

genomfördes via videosamtal med hjälp av mobilappen ”facetime” och resten av intervjuerna 

genomfördes genom en fysisk träff. En mobiltelefon användes för att spela in ljudet och dessa 

transkriberades sedan för att underlätta till en närmare analys (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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När intervjupersonerna pratade om något som inte tillhörde ämnet utelämnades detta från 

transkriberingen eller förenklades i texten. Tidsåtgången för intervjuerna var 15-30 minuter 

långa och utskrifterna resulterade i ca 30 A4 sidor med dataskriven text. 

 

 

Procedur 

 
Rekryteringen av deltagare skedde genom sociala medier där författaren delade ett inlägg om 

att hen sökte deltagare för studien. I inlägget presenterades syftet samt de forskningsetiska 

principer som beaktats enligt Vetenskapsrådet (2011). Via inlägget var det tre personer som 

hörde av sig och ville ställa upp på intervju. Dessa kontaktade i sin tur kollegor som också 

kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Författaren använde sig även av personliga 

kontakter som ombads dela och fråga personer i deras närhet om de kunde ställa upp på en 

intervju. Personerna som hörde av sig kontaktades och fick ett missivbrev som innehöll 

förklaring till studiens syfte, att intervjun var frivillig, att informationen skulle behandlas 

konfidentiellt, skulle användas i forskningssyfte samt namn och kontaktuppgifter till 

undersökningsledaren och dennes handledare. Innan intervjun började återupprepades 

informationen som de hade fått i missivbrevet och det säkerställdes att deltagaren hade 

förstått informationen samt tillfrågades om denne hade några frågor. Intervjun ägde rum och 

efter intervjun frågade undersökningsledaren återigen om deltagaren undrade över något. 

 

 

Databearbetning 

 
Den tematiska analysen hjälper forskaren att identifiera, analysera och rapportera en 

djupdykning i de teman som särskilts i den insamlade empirin (Braun & Clarke, 2006).  

Intervjuerna transkriberades ordagrant efter ljudinspelningen. I denna analys var de fyra 

temana (positivt, negativt, manligt och kvinnligt ledarskap) förbestämda innan analysen satte 

igång. Allt material lästes igenom och delades in i de fyra förbestämda temana med hjälp av 

färgmarkeringar. Sedan analyserades temana för att hitta likheter och olikheter samt att 

identifiera mönster i intervjupersonernas berättelser. Därefter granskades de olika mönstren 

och ett namn valdes för att representera det mönster som karaktäriserades. Detta resulterade i 

totalt 15 kategorier vilka i resultatdelen benämns som subkategorier. Mellan tre och fem 

subkategorier kännetecknade vart och ett av de fyra större temana. Efter detta analyserades de 

individuella intervjuerna på nytt för att hitta citat som kunde beskriva vad som kännetecknade 

de olika subkategorierna och som gav exempel på situationer där de beskrev fenomenet. 

 

 

Resultat 

 

 
Resultatet av analysen sammanfattas i tabellen nedan med de egenskaper som karaktäriserar 

studiens fyra övergripande teman (Positivt, negativt, manligt och kvinnligt ledarskap). 

Subkategorierna presenteras utan inbördes ordning. 
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Tabell 1 

Sammanfattning av studiens resultat 

 

 

Positivt ledarskap  
 

Ett positivt ledarskap på en mansdominerad arbetsplats karaktäriserades i intervjuerna av 

relationsbyggande, tydlig, handlingsutrymmesgivande, drivande och rättvis. Nedan 

presenteras mer utförligt vad som kännetecknade de olika subkategorierna samt ett exempel 

på citat och hur detta kunde visa sig i intervjupersonernas berättelser. 

 

 Relationsbyggande. I intervjuerna nämndes ofta relationsbyggande som en grundläggande 

byggsten i ett positivt ledarskap. Kravet för relationsbyggande kännetecknades av att 

medarbetarna ville kunna vara öppna och ärliga med sin chef om sitt välmående, både privat 

och gällande arbetet. Majoriteten av intervjupersonerna betonade att det var viktigt för dem att 

deras ledare var lyhörd, gav dem trygghet och hade förståelse för dem som individer. 

Intervjupersonerna betonade särskilt att de ville kunna prata öppet om privata problem med 

sin chef. Några uttryckte att denne skulle ha förståelse för huruvida prestationen blev lidande 

en dag då de haft det jobbigt privat. De beskrev att de ville kunna känna sig trygga med att 

prata med sin chef och att denne skulle inge förtroende. De betonade även vikten av att 

ledaren var lyhörd även i större sammanhang och måna om gruppens välmående. 

 

”Jag uppskattar en chef där jag kan säga att jag känner mig inte 100 % idag, någonting har 

hänt och vi behöver inte vara kompisar utan ha en arbetsrelation när vi kan prata om saker 

och lära känna varandra.” (IP3) 

 

Intervjupersonerna betonade även att de inte nödvändigtvis ville ha en privat relation med sin 

chef. Majoriteten ville undvika att vara vänner vid sidan av jobbet men det uttrycktes att de 

gärna hade en professionell relation där de på sin höjd kan ta ett glas efter jobbet och umgås 

som kollegor. 

 

 Tydlig. I intervjuerna betonades en önskan om att deras chef skulle vara tydlig i sina 

direktiv och önskemål. Majoriteten av intervjupersonerna menade att de ville känna en 

Teman Subkategorier 

Positivt ledarskap  Relationsbyggande 

Tydlig 

Handlingsutrymmesgivande 

Drivande 

Rättvis 

Negativt ledarskap Detaljstyrande 

Auktoritär 

Frånvarande 

Favoriserande 

Manligt ledarskap Målinriktad 

Rättfram 

Styrande 

Kvinnligt ledarskap Följsam 

Empatisk 

Lugn  
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säkerhet kring vad som efterfrågades och att det skulle finnas en tydlig och konkret 

målsättning i deras arbete. Delvis kunde detta uttryckas genom en önskan att chefen skulle 

vara tydlig med sin målsättning och kunna beskriva anledningar till varför den ville ha 

somliga uppgifter utförda. Delvis betonade intervjupersonerna också att tydligheten i 

uppgifterna och vad som rent konkret efterfrågades av dem som medarbetare var av vikt. 

Många eftersökte även en tydlighet i hur arbetsuppgifterna skulle utföras för att uppnå denna 

målsättning. 

 

”Det ska inte gå att missuppfatta, ingen tveksamhet om vad chefen vill eller vad hen menar. 

Gör jag rätt när jag gör såhär eller gör jag fel för att jag missuppfattade? Det ska vara 

tydligt!” (IP8) 

 

 Handlingsutrymmesgivande. Majoriteten av intervjupersonerna berättade att de gärna ville 

få frihet under ansvar från sin ledare. De ville få förtroende till att klara av uppgifter på egen 

hand samt förtroende till att ta eget ansvar. De betonade att de inte ville ha någon som stod 

och pekade över axeln vad de skulle göra utan någon som gav dem förtroende och 

handlingsutrymme till att klara av uppgifter på egen hand. 

 

”Jag vill bli omhändertagen och få lära mig nya saker, sedan kan jag bli utkastad i hetluften 

och få pröva mina vingar men jag vill få goda förutsättningar så jag kan visa vad jag går 

för” (IP4) 
 

 Drivande. Majoriteten av intervjupersonerna berättade att de föredrog en ledare som ledde 

med gott exempel och som agerade mer som en lagspelare än som en chef. De föredrog en 

ledare som tog stafettpinnen och visade att även de jobbade hårt. Delvis tog de upp att de ville 

ha en ledare som själv visade vad som behövde göras, ställde sig i produktionen och hjälpte 

till själv om det behövdes. Många beskrev även att de föredrog en ledare som inte krävde 

något av sin personal som hen inte själv skulle klara av. De ville även ha någon som ledde 

dem framåt och som pushade dem till att jobba hårt och utvecklas.  

 

”Inte bara rycka på axlarna och det löser sig, man måste vara drivande och kunna ta tag i 

problematiska saker, det är inte bara att lyfta en lön och tycka allt är härligt utan när det är 

bekymmer så måste man ju agera” (IP10) 

 

”Ifall han vill att jag ska klara att springa milen under 50 minuter så ska han själv kunna 

springa milen under 50 minuter” (IP6) 

 

Det framkom även att ledaren enligt intervjupersonerna var tvungen att kunna ta tag i problem 

samt vara aktiv och närvarande i sitt ledarskap. Någon som hjälpte till att dra det tunga lasset 

när det var jobbigt men som också kunde visa uppskattning för medarbetarna när det hade gått 

bra.  

 

 Rättvis. Något som verkade väcka starka känslor bland intervjupersonerna var orättvisa 

och chefer som hade favoriter bland personalen. Centralt i beskrivningen av en bra chef var 

att den skulle vara rättvis och behandla alla lika. Huvuddelen av intervjupersonerna tyckte att 

chefen skulle anpassa ledarskapet efter individerna och leda medarbetarna utifrån deras egna 

förutsättningar. Detta var mångas bild av rättvisa. Viktigt för dem var att arbetsfördelningen 

mellan personalen fördelades jämt samt en anpassning av sysslorna för att de skulle få 

utveckla sina styrkor istället för att tilldelas arbetsuppgifter som de inte klarade av. 

 



 10 

”Det tyckte jag var väldigt skönt att känna sig så inkluderad trots att jag i det stora hela var 

ganska oviktig. Att få känna sig viktig och sedd ändå liksom” (IP3) 

 

 

Negativt ledarskap 

 
Ett negativt ledarskap på en mansdominerad arbetsplats kännetecknades av detaljstyrande, 

auktoritär, frånvarande och favoriserande. Nedan presenteras varje subkategori närmre samt 

med citat för att beskriva hur det kunde visa sig genom exempel i intervjumaterialet. 

 

 Detaljstyrande. I intervjumaterialet finns många exempel på ledare med kontrollbehov och 

som detaljstyrde sina medarbetare. En minoritet av intervjupersonerna tog upp konsekvenser 

av detta såsom att de kunde känna sig övervakade och iakttagna. En minoritet av 

intervjupersonerna beskrev en ledare som stod över axeln och pekade med hela handen på vad 

de skulle göra, en ledare som inte litade på sina medarbetare och som ville ha kontroll in i 

minsta detalj. Några beskrev även ledare som inte ville lyssna på andras tillvägagångssätt utan 

körde endast på efter sina egna premisser. En intervjuperson ger ett exempel om sin tidigare 

chef: 

 

”Han hade ett väldigt kontrollbehov, han ville hela tiden veta och styra att du ska skriva det 

pappret och du ska göra det och du ska sitta och vakta. Man kunde inte säga ”jag kan göra 

detta” utan han pekade med hela handen. Detaljstyrning verkligen, in absurdum” (IP8) 

 
 Auktoritär. Majoriteten av intervjupersonerna berättade om ledare som vägrade be 

personalen om råd, visade en aggressivitet och som ledde organisationen utan att lyssna på 

medarbetares i synpunkter. Dessa attribut har sammanfattats till en enda kategori som handlar 

om att ledaren var auktoritär. I intervjuerna beskrev en minoritet en ledare som var omogen 

och som hade ett behov av att uttrycka vem det var som bestämde. Majoriteten av 

intervjupersonerna beskriver även en ledare som sätter sig över alla andra. Exempel ges även 

på ledare som har en tendens att lätt bli irriterad och hade hett temperament. Den ena delen av 

det auktoritära ledarskapet var att inte be personalen om råd, den andra delen är att den var 

aggressivitet hävdelse av makt. Intervjupersoner beskrev ledarskap de inte tyckte var hållbara: 

 

”Det fungerar inte att ”jag vill göra på mitt sätt, punkt” och bara cykla rakt igenom” (IP6) 

 
Två av intervjupersonerna berättade om kvinnliga chefer som var auktoritära och beskrev att 

de troligen var det på grund av att de arbetade i en mansdominerad bransch och gissade att de 

hade fått slåss ganska hårt för sina positioner. 

 

”I början när hon var ny så hade hon ett behov av att hävda sig, hon ville inte visa sig liten 

och tjejig utan hård och tuff, ännu värre än männen egentligen” (IP3) 

 

”Hon kan vara väldigt hård, hon är ju trots allt chef i ett mansdominerat yrke. Jag tror hon 

har slagits ganska hårt för att komma dit. Jag tror hon är lite defensiv just för att inte bli 

nedsprungen” (IP4) 

 
 Frånvarande. Nästa del i ett negativt ledarskap som ungefär hälften av intervjupersonerna 

tog upp var frånvaro av ledarskapet. Under det frånvarande ledarskapet fanns även brister i 

kommunikationen, otydlighet och att ledaren ej gav svar på raka frågor. Detta ledarskap 
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innebar enligt intervjupersonerna på att ledaren ej gick att förlita sig på. Intervjupersonerna 

beskrev att somliga ledare generellt glömde bort att svara på frågor som de ställt, någon som 

inte ringde upp när de hade ringt dem. Några av dem beskrev även ledare som var naiva och 

trodde att saker skulle lösa sig på egen hand utan att de aktivt gjorde något för att förbättra 

situationen. 

 

”Min chef var en introvert kille som försökte undvika management. Om man inte får någon 

form av feedback och han inte kan uttrycka sig så är det negativt” (IP2) 

 
”Jag kan fråga honom om något och sen återkoppla efter två veckor och då kan han fråga 

”Har vi pratat om det?” då har han helt glömt bort något som var viktigt för mig” (IP9) 

 

 Favoriserande. En del av intervjupersonerna gav exempel på ledare som favoriserade 

personer i personalen detta uttrycktes som ett problem. Intervjupersonerna verkade vara 

negativt inställda till detta oavsett om de råkade ut för en favorisering själva eller ej. Även de 

personer som hade en god relation till sin chef beskrev detta som problematiskt. En minoritet 

beskrev att det skedde en orättvisa i arbetet där ledaren inte behandlade alla utifrån samma 

premisser. Minoriteten av intervjupersonerna ansåg att favoriseringarna tog onödig energi 

från gruppen och skapade dålig stämning. De gav några exempel för hur detta kunde visa sig: 

 

”En kvinnlig gruppchef som alltid skickar fram sina pojkar i gruppen, hennes stora grabbar 

som kan lösa alla situationer” (IP8) 

 

”Han tycker mer eller mindre om sina anställda och väljer vilka han vill ha vid sin sida om 

man säger så” (IP7) 

 

 

Manligt ledarskap 

 
Ett manligt ledarskap på en mansdominerad arbetsplats kännetecknades av målinriktad, 

rättfram och styrande. Subkategorierna är ett resultat av vad intervjupersonerna ansåg 

generellt representerade det manliga ledarskapet. Efter att intervjupersonerna fick beskriva 

den generella bilden bads de ge exempel på hur detta kunde visa sig. Detta presenteras med 

närmare beskrivning nedan, samt med citat för att exemplifiera hur det kunde visa sig i 

intervjumaterialet. 

 
 Målinriktad. Huvuddelen av intervjupersonerna beskrev det manliga ledarskapet med 

mycket fokus på arbetsuppgifterna och målet med arbetsuppgifterna. Majoriteten av 

intervjupersonerna menade att en manlig chef inte var mån om relationen utan det viktiga var 

att bemästra uppgiften och gruppens agerande för att nå målet. Många av intervjupersonerna 

ansåg att den manliga ledaren hade fokuset på faktiska siffror. Det var både vad det gällde 

värden som går att mäta fysiskt, exempelvis inom försvarsmakten. Det var även när de mätte 

resultat i verksamheten. Intervjupersonerna ansåg att denna typ av chef hade för mycket fokus 

på ekonomi och hur det gick för företaget.  

 

”Lite hänsynslöshet, målet är det enda viktiga. Större prio på uppgifterna än på individerna” 

(IP3) 
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Vissa intervjupersoner beskrev detta som en negativ aspekt då ledaren förlorade fokus på 

personerna i organisationen men det beskrevs i vissa fall även som positivt då det sågs som 

motiverande och drev arbetet framåt. Detta beskrev en intervjuperson såhär: 

 
”Fördelen med att ha en manlig chef är väl att det är fullt ös hela tiden och man har den lite 

mer aggressiva jobbtypen då att det ska gå fort fram och det ska göras direkt”(IP6) 

 

 Rättfram. Att det manliga ledarskapet var mer rättfram och rakt på sak är något som 

majoriteten av intervjupersonerna uppgav. Dels beskrevs en tydlig kommunikation där de fick 

veta på en gång om de hade gjort något fel eller behövde göra något annorlunda framöver. 

Några få av personerna beskrev att de tyckte det var skönt med en chef som var rättfram 

eftersom de slapp fundera på om de hade gjort ett bra jobb eller ej. De var säkra på att de 

skulle få höra det i annat fall. En intervjuperson beskrev sin chef som berättade när hen hade 

gjort fel: 

 

”Vad skönt att han säger det, nu vet jag det till nästa gång” (IP5) 

 

En minoritet av intervjudeltagarna beskrev egenskapen att vara rättfram som mer negativ och 

att det kunde vara svårt för personer som hade en tendens till att ta illa upp. Intervjupersonen i 

citatet ovan beskrev även att det kunde vara jobbigt till en början innan hen hade lärt känna 

sin chef.  

 

”För en känslig person som kan ta saker personligt så kan det bli ganska tufft och jobbigt. 

Jag har lärt mig att det inte är personligt alls men i början kändes det hårt och nästan kallt 

och jag trodde att jag hade gjort bort mig”(IP5) 

 

 Styrande. Styrande är en annan egenskap som ett flertal av intervjupersonerna angav som 

representativt för det manliga ledarskapet. Delvis beskrev de situationer där chefen la ett stort 

värde i uppgifternas utfall och inte funderade över personalens välmående. Delvis tog de även 

upp att ledaren kunde vara hård i stunder men att den sen släppte saker och gick vidare, att 

chefen inte var långsint vilket beskrevs som mer positivt. Den yngre generationen av 

intervjudeltagarna med åldrar mellan 26 och 31 år verkade uppfatta det styrande i ledarskapet 

som mer negativt och att det kunde skapa en tryckt stämning bland personalen. Det beskrevs 

bland annat på följande sätt: 

 

”Mycket testosteron i luften och försöker vara tuff, aggressiv och visa vem som ska bestämma 

hela tiden. Höjer rösten sinsemellan och inte så respektfull med språket, tänker inte på att 

vissa personer tar åt sig utan kör samma race med alla” (IP7) 

 

Några av de äldre intervjudeltagarna som var mellan 50 och 61 år berättade att det var mycket 

hårdare förr och att den manliga chefens ord var deras lag. De beskrev att man förr var mer 

rädd för sin chef än vad man var i dagsläget och den typen av ledarskap benämndes som både 

positivt och negativt. Det positiva verkade utmärkas av att de ansåg det viktigt att ha respekt 

för sin chef och att vissa personer som inte skötte sig skulle kunna behöva en ordentlig 

tillsägelse. De beskrev att samarbetet dock var bättre nu när chefen inte var lika hård vilket 

upplevdes som positivt. Fenomenet kunde beskrivas såhär: 

 

”När jag började där nere för 40 år sen hade vi en förman så hade man en jäkla respekt för 

honom och jag tror att den respekten har försvunnit litegrann. Deras ord var lag men så är 
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det inte nu, nu är chefen mer som en kollega och så tycker jag att det ska vara, det är ju 

positivt”(IP11) 

 

”Man kunde bli inkallad på kontoret och bli riktigt utskälld, det finns ju inte riktigt idag. I 

min värld var det rätt så bra, jag ser gärna att folk får sig en blåsning om man inte gör som 

man ska.”(IP10) 

 

 

Kvinnligt ledarskap 
 

Ett kvinnligt ledarskap på en mansdominerad arbetsplats kännetecknades av följsam, empatisk 

och lugn. Subkategorierna är ett resultat av vad intervjupersonerna ansåg generellt 

representerade det kvinnliga ledarskapet. Efter att intervjupersonerna fick beskriva den 

generella bilden bads de ge exempel på hur detta kunde visa sig. Detta presenteras med 

närmare beskrivning nedan, samt med citat för att exemplifiera hur det kunde visa sig i 

intervjumaterialet. 

 

 Följsam. Det första som majoriteten av intervjupersonerna sa när de bads berätta om vad 

som kännetecknade en kvinnlig chef var att hon var mjuk eller hade mjuka värden. 

Majoriteten av intervjudeltagarna beskrev att en kvinnlig chef hade mycket fokus på 

framtoningen av saker och var försiktig i sin kommunikation. Ett flertal intervjupersoner 

nämnde de positiva aspekterna med en följsam framtoning och ett mjukt förhållningssätt. Det 

kunde beskrivas såhär: 

 

”Man är inte så konfrontativ utan man vill linda in sitt budskap, det är lite mer mjuka  

värden där man ser mer till ens arbetstagares känslor” (IP8) 

 

En del av intervjupersonerna upplevde dock följsamheten som något negativt och ansåg att 

detta kunde leda till brister i kommunikationen när ledaren var rädd för konfrontation. En 

intervjuperson berättar om sin erfarenhet kring detta: 

 

”Jag fick höra på omvägar en vecka senare att chefen varit skitsur för att jag inte tagit golven 

med maskin, istället för att säga det direkt till mig hade hon sagt det till mina kollegor. När 

jag frågade henne om varför hon inte sagt något till mig sa hon att ”det ska inte behövas”.” 

(IP5) 

 

 Empatisk. Empati, stöttning, omhändertagande och lyhördhet var något som präglade 

intervjupersonernas beskrivningar av en kvinnlig ledare. De beskrev att de kunde prata om 

saker som hade hänt privat och upplevde att den kvinnliga ledaren fanns där för dem och 

lyssnade på vad de hade att säga. Ungefär hälften av intervjudeltagarna beskrev en ledare som 

tog sig tiden att boka ett samtal, sätta sig ned och lyssna på vad personalen hade att säga. 

Intervjupersonerna uppgav att en kvinnlig ledare upplevdes som mer mån om att få relationen 

att fungera. De menade både mellan chefen och medarbetarna men också i gruppen av 

medarbetare. 

 

”Kvinnor lägger ner mer energi på välmående och mjuka värden som inte är direkt 

arbetsrelaterade. De ska vara en trevlig arbetsmiljö, det ska finnas aktiviteter vid sidan om 

det här, exempelvis teambuilding” (IP2) 
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I intervjuerna beskrevs även en omhändertagande funktion där den kvinnliga chefen 

upplevdes som lyhörd och omsorgsfull om gruppens välmående. Ungefär hälften av 

intervjudeltagarna menade att en kvinnlig chef var duktig på att avväga de mer känslomässiga 

attributen och gav stöttning där det krävdes. En intervjuperson berättar om kvinnligt 

ledarskap: 

 

”Den kvinnliga chefen är nog att föredra, just det att man kan vara öppen med sitt privatliv, 

det är jätteviktigt för man är ju på jobbet en tredjedel av dygnet och därför gäller det ju att ha 

förståelse för om man inte har det tipp topp hemma” (IP10) 

 

 Lugn. En stor del av intervjupersonerna beskrev ett lugn hos en kvinnlig ledare, ett lugn 

och en harmoni som spred sig över gruppen. De menade att den kvinnliga chefen inte var på 

dem över axeln. Kvinnliga ledare beskrevs ofta som mogna och att de hade koll på läget 

enligt intervjupersonerna. Ungefär hälften av intervjudeltagarna beskrev att en kvinnlig chef 

ofta hade en plan för hur saker skulle gå till och hade tagit konsekvenserna i aktning innan de 

skedde. Lugnet beskrevs som positivt hos den kvinnliga ledaren och majoriteten av 

intervjupersonerna tog upp det i anknytning till att den kvinnliga ledaren upplevdes som 

mogen och hade kontroll över situationen. Två exempel löd: 

 

”Jag har upplevt en mogenhet och ett lugn, jag hade två kvinnliga chefer som hade arbetat 

länge, de hade stenkoll på allt och var superduktiga. Båda två var väldigt lugna och väldigt 

måna om att ta hand om oss som var nya”(IP4) 

 

”Det är svårt att peka på just vad det är men det känns som det blir lugnare. Vi hade en 

jättebra chef som var tjej och på något konstigt sätt blev det harmoni i gruppen när hon höll 

föredrag” (IP10) 

 

 

Diskussion 

 

 
Studiens fyra teman var positivt ledarskap, negativt ledarskap, manligt ledarskap och 

kvinnligt ledarskap. Resultatet blev att varje tema delades upp i mellan 3 till 5 subkategorier 

som representerade intervjupersonernas beskrivning av de fyra olika större temana. För det 

positiva ledarskapet identifierades subkategorierna: relationsbyggande, tydlig, 

handlingsutrymmesgivande, drivande och rättvis. För det negativa ledarskapet identifierades 

subkategorierna: detaljstyrande, auktoritär, frånvarande och favoriserande. Det manliga 

ledarskapet sammanfattades till subkategorierna: målinriktad, rättfram och styrande. Det 

kvinnliga ledarskapet sammanfattades till subkategorierna: följsam, empatisk och lugn.  

 Det positiva ledarskapet som speglas i studien kan anses gå i linje med tidigare forskning 

om transformativa ledare och går att koppla till Pierro et al. (2013) forskning som menar att 

det transformativa ledarskapet ger medarbetare en bättre anknytning till organisationen. Det 

som kännetecknade det positiva ledarskapet ur flera medarbetares perspektiv var bland annat 

egenskapen relationsbyggande. Detta går att koppla till det transformativa ledarskapet som 

bygger på att ledaren leder med ett gott exempel samt vill vidhålla en god relation mellan 

medarbetare och chef (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). Det som blev nästa subkategori 

av det positiva ledarskapet enligt intervjupersonerna var tydlighet. Tydlighet går också går i 

linje med det transformativa ledarskapet där det finns en tydlig målbild där medarbetarna vet 

vad som förväntas av dem. Under det positiva ledarskapet återfinns även 

handlingsutrymmesgivande som även är representativt för den transformativa ledaren som vill 
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ge sina medarbetare förtroendet att klara av uppgifter på egen hand. Majoriteten av 

intervjupersonerna beskrev att de ville ha frihet under ansvar och ville kunna utvecklas på 

egen hand. Detta stämmer in på den målbild som finns under det transformativa ledarskapet. 

Medarbetarna ska få utvecklas till sitt bästa jag för att sedan kunna föra organisationen framåt 

(Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). Drivande och rättvis var de övriga subkategorier som 

även går att koppla till det transformativa ledarskapet. Det ska inte ske någon form av 

särbehandling utan alla personer ska kunna få en möjlighet att utvecklas till sin fulla potential 

(Pierro et al., 2013). Detta uttrycker majoriteten av intervjupersonerna bör ske genom ett 

uttryck av rättvisa och driv från ledaren. Avslutningsvis är det alltså i stora drag det 

transformativa ledarskapet som deltagarna i studien beskrev som positivt.   

 Det negativa ledarskapet kännetecknades delvis genom en ledare som var detaljstyrande 

och auktoritära. Detta går i linje med den beskrivning som Bass (1990) ger av den 

transaktionella ledaren. En ledare som går in och petar i detaljer och som gärna tar kontroll 

över medarbetarnas prestationer. En minoritet av intervjupersonerna beskrev en ledare som 

pekade på små detaljer i deras arbete och en ledarstil som ville ha kontroll över även de 

minsta situationerna. Detta representerar det transaktionella ledarskapet väl. En minoritet av 

intervjupersonerna hade upplevt en ledare som inte litade på medarbetarna och som vill styra 

dem att arbeta enligt hens premisser istället för att få utrymme att utveckla sitt eget arbetssätt. 

Frånvarande var en annan subkategori som kom fram för att beskriva det negativa 

ledarskapet. Detta går i linje med Bass (1990) beskrivning av laissez-faire ledarskap som 

innebär en frånvarande ledare som inte finns närvarande i sitt ledarskap. En ledare som 

undviker att fatta beslut och inte ställer upp för medarbetarna när de behöver dem. Detta 

beskrev en minoritet av intervjupersonerna med exempel om att ledaren inte svarade på 

konkreta frågor och undvek att ge dem återkoppling på frågor som de hade ställt. Det 

beskrevs även genom en ledare som inte tog tag i problem som uppstod. Ledare som trodde 

att arbetsplatsens utmaningar skulle lösa sig på egen hand.  

 Vad det gällde de könsmässiga attributen föll resultaten i linje med de communal och 

agentic attribut som vanligtvis används för att beskriva de olika könsrollerna enligt Eagly och 

Johannesen-Schmidt (2001). Det manliga ledarskapet beskrevs som målinriktat, rättframt och 

styrande, de tre attribut som kännetecknar de karaktärsdrag anges för agentic. Samma gäller 

för intervjupersonernas beskrivning av kvinnligt ledarskap där subkategorierna blev följsam, 

empatisk och lugn. Alla vilka också faller inom de karakteristiska dragen för de karaktärsdrag 

som kännetecknar communal (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001).  

 Majoriteten av intervjupersonerna nämnde uttryckligen att det inte spelade någon roll 

huruvida deras chef var en man eller kvinna. När de bads berätta om vad de ansåg generellt 

kännetecknade ledarskapet hos de olika könen fanns det ändå utförliga beskrivningar om hur 

kvinnor respektive män agerade generellt i sitt ledarskap. Detta går sedan att koppla samman 

med beskrivningen av positivt ledarskap för att undersöka om Role congruity theory (Eagly & 

Karau, 2002) överensstämmer med studiens resultat.  

 I de attribut som skattades som positiva (relationsbyggande, tydlig, 

handlingsutrymmesgivande, drivande och rättvis) fanns förvisso somliga likheter till både det 

manliga och det kvinnliga ledarskapet. För den kvinnliga ledaren går det att knyta 

relationsbyggande och handlingsutrymmesgivande då den kvinnliga ledaren uppfattades som 

följsam och empatisk. Under dessa subkategorier redovisade intervjupersonerna att de 

upplevde att en kvinnlig chef var lyhörd och hade en förståelse för gruppen. 

Intervjupersonerna angav även att det fanns ett lugn i det kvinnliga ledarskapet vilket gjorde 

att den kvinnliga ledaren inte kändes ”på”. Detta kan kopplas till ett 

handlingsutrymmesgivande då den kvinnliga ledaren inte i samma utsträckning gick in och 

petade på detaljer, enligt intervjupersonerna. Subkategorin lugn var också något som faller 
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under förutsättningarna för att vara relationsbyggande. En minoritet av intervjupersonerna 

beskrev att en kvinnlig ledare kunde ge ett lugn och en harmoni till gruppen. 

 Det som gick att knyta till det manliga ledarskapet var tydlig, drivande och rättvis. En 

manlig ledare uppfattades som rättfram vilket kan antas bidra till en tydlighet i ledarskapet. 

En minoritet av intervjupersoner rapporterade om ledare som sa åt dem direkt om de hade 

gjort något fel och detta uppfattades som positivt från deras håll, däremot uttryckte de att det 

inte är något som kanske passade för den lättstötte. I den sammantagna önskan av ett positivt 

ledarskap kom tydligheten högt upp på listan. Det gör att det bör gå att anta att rättfram var en 

positiv egenskap hos den manlige ledaren. Drivande var även en egenskap som generellt 

ansågs som positiv enligt intervjupersonernas berättelser. Det var många som tyckte det var 

viktigt att arbetet gick framåt på ett effektivt sätt. Det går där att knyta an subkategorin 

drivande till subkategorin målinriktad som återfinns under det manliga ledarskapet. 

Majoriteten uttryckte att en manlig ledare hade mycket fokus på arbetsuppgifterna och vissa 

tyckte det var skönt att det var ”fullt ös” på arbetsplatsen. 

 Det negativa ledarskapet kännetecknades av detaljstyrning, auktoritär, frånvarande och 

favoriseringar. När intervjupersonerna beskrev dessa egenskaper handlade det om både män 

och kvinnor som utfört den typen av beteende. Auktoritär och detaljstyrande är möjligtvis 

egenskaper som går att anknyta till det manliga ledarskapets subkategori om styrande. Vissa 

av intervjupersonerna beskrev en manlig chef generellt som detaljstyrande och 

kontrollerande. De flesta intervjupersoner hade även haft flest manliga chefer. Detta kan ha 

bidragit till att de hade fler både positiva men också negativa upplevelser av det manliga 

ledarskapet framför det kvinnliga där de inte hade lika många erfarenheter. Resten av 

subkategorierna som representerar det negativa ledarskapet kan inte anses gå att knyta an till 

någon av subkategorierna för vare sig kvinnligt eller manligt ledarskap. 

 Många av intervjupersonerna hade överensstämmande upplevelser. Det som skiljde sig 

mest åt var två av personerna som inte ville uttrycka någon generell åsikt om vare sig manligt 

eller kvinnligt ledarskap utan de ansåg inte att de hade märkt några stereotypa skillnader i 

ledarskapet utifrån kön. De tre kvinnliga intervjupersonerna i studien uttryckte ungefär 

liknande upplevelser som de sju manliga och det gick inte att utläsa någon skillnad i åsikter 

om vad som är ett positivt ledarskap utifrån kön. Däremot märktes en skillnad i ålder på 

exempelvis vad som uppfattades som en styrande manlig ledare där de äldre 

intervjupersonerna uttryckte att det manliga ledarskapet i nutid inte var särskilt styrande utan 

menade att detta mer skett i dåtid. De yngre upplevde män som mer styrande och hårda i sitt 

ledarskap än de äldre. Egenskapen var dock närvarande i bådas upplevelser. Både äldre och 

yngre intervjupersoner tyckte det var bättre med chefer som inte var lika styrande som förr 

utan samarbetade mer med medarbetarna. Detta kan vara intressant för att undersöka vidare, 

gemensamma attityder och händelser av gruppolarisering på arbetsplatser. 

 Det som är intressant att poängtera kopplat till Role congruity theory var teorins andra 

fördom om att det stereotypa ledarskapsbeteendet upplevs som mer negativt när det framförs 

av en kvinna (Eagly & Karau, 2002). Två av intervjupersonerna berättade om en kvinnlig 

ledare som var auktoritär och ville hävda sig eftersom hon var ledare på en mansdominerad 

arbetsplats. De uttryckte att hon nog hade fått kämpa väldigt hårt, ännu hårdare än männen. 

De uttryckte även att kvinnan agerade hård och tuff för att det krävdes av henne för att 

förtjäna respekten hos medarbetarna men även övriga chefer. Detta bekräftar fördomen om att 

typiskt ledarskapsbeteende upplevs som mer negativt då det framförs av en kvinna. Det 

auktoritära i ledarskapet var något som framkom även i övriga berättelser. Därför kan 

slutsatsen dras att det stereotypa auktoritära ledarskapsbeteendet uppfattas som mer negativt 

då det framfördes av en kvinna. 
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Metoddiskussion samt avslutande kommentar 
 

En annan metodologisk ingång än intervjuer kunde varit att deltagarna fick skriva ner sina 

berättelser och tankar anonymt. Sedan göra en samanställning över de generella åsikterna och 

stereotypa bilderna som angetts i berättelserna. Detta kan underlätta för deltagarna att vara 

helt ärliga då ingen skulle få reda på vad de svarat. I detta fall var undersökningsledaren en 

kvinna vilket kan ha påverkat hur modiga intervjupersonerna var i sina beskrivningar av 

manligt respektive kvinnligt ledarskap. Något som var fördelaktigt med intervjumetoden var 

dock att det gick att ställa följdfrågor och att intervjupersonerna ombads berätta om exempel 

ur verkligheten. Ett annat förslag på metod är en vinjettstudie där de fick bedöma olika 

berättelser som typiskt manligt eller kvinnligt då det kan vara svårt för intervjudeltagarna att 

sätta ord på sina egna fördomar.  

 För att undersöka gemensamma attityder vidare hade det varit intressant att göra en 

liknande studie på en jämställd eller kvinnodominerad arbetsplats för att undersöka skillnader 

i upplevelser av ledarskap. Något som är svårt att undersöka är om gemensamma åsikter som 

ofta enligt Hogg och Terry (2000) kan vara resultat av gruppolarisering har gjort någon 

skillnad för individerna emellan. För att undersöka detta hade det varit en fördel om alla 

intervjupersoner befann sig på samma arbetsplats så det gick att göra en jämförelse. 

 De få antalet deltagare är något som påverkat förmågan att generalisera resultatet utifrån 

denna studie. Ett större urval hade möjliggjort en bredare och mer nyanserad bild av det 

fenomen som undersöktes. Det fanns dock en god spridning då ca hälften av 

intervjupersonerna befann sig i Sydsverige och hälften i Mellansverige. Åldern på 

intervjupersonerna varierade mellan 26 till 61 år. Dock var det ingen av intervjupersonerna i 

ålderskategorin 32 och 49 år och detta kan ha bidragit till en viss snedvridning av resultatet då 

denna åldersgrupp inte representerades i undersökningen. I framtida forskning kan det vara en 

god idé att även inkludera denna åldersgrupp. Det vore även en god idé att använda fler 

intervjupersoner för att få en ökad validitet. 

 Många skildringar av positivt och negativt ledarskap i studien överensstämde med 

varandra och stödde delvis tidigare forskning på området vilket gör undersökningen mer 

trovärdig och valid. Det manliga och kvinnliga ledarskapet som redovisades i studien kan 

vara en början till att försöka förstå de fördomar och stereotyper som sätter hinder 

huvudsakligen för kvinnliga ledare i mansdominerade branscher. Gällande överförbarhet för 

studien finns det anledning att tro att upplevelserna av de olika temana från denna studie även 

är representativt på andra mansdominerade arbetsplatser runt om i Sverige. Dock har endast 

tio personer intervjuats vilket begränsar förmågan att generalisera avsevärt. Det kan vara en 

fördel att göra en liknande undersökning på arbetsplatsen i fråga. Det kan vara intressant för 

ledare eller HR-personal på mansdominerade branscher att använda studiens resultat för att få 

en överblick av vad medarbetarna på arbetsplatser efterfrågar i ett ledarskap. De kan även 

använda studien som en grund för att utföra liknande undersökningar på den aktuella 

arbetsplatsen. Studiens teoretiska bakgrund kan även vara intressant för ledningar att titta på i 

deras arbete mot en mer jämställd organisation. Det som arbetstagarna efterfrågar och ett 

resonemang om varför de antas ha dessa åsikter kan vara en tillgång i förbättringsarbeten på 

mansdominerade arbetsplatser i Sverige.   

Kvinnor bedöms som mindre effektiva än män i miljöer som bedöms som maskulina 

(Garcia-Retamero & López-Zafra, 2006). Det blir även svårare för en kvinna att leda i dessa 

branscher då män tenderar att ha mindre respekt för en ledare som inte stämmer in på den 

stereotypa ledarrollen i en mansdominerad bransch (Fischbach, Lichtenthaler & Horstmann, 

2015). Gemensamma attityder sprids enkelt inom in-gruppen på en arbetsplats (Hogg & 

Terry, 2000). Om kvinnliga kollegor uppfattas som mindre effektiva kan gemensamma 

attityder mot exempelvis kvinnor spridas fortare på en mansdominerad arbetsplats än på en 
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arbetsplats som är heterogen. Med stöd i detta kan det vara en idé att försöka motverka en 

ojämn könsfördelning på arbetsplatser. Även om resultatet i denna studie inte pekade på en 

negativ syn på kvinnliga ledare finns det anledning att anta, utifrån ovanstående forskning i 

inledningen att dessa attityder fortfarande existerar. Därför kan det vara viktigt att 

medvetandegöra hinder som finns för att skapa en mer jämställd organisation. Det kan även 

ge en bild av just varför det kan vara en fördel att ha en organisation som är jämställd.  

 Kongruensen mellan ledarskap och könsroll som Eagly och Karau (2002) redovisar utifrån 

Role congruity theory är svåra att dra slutsatser om i denna undersökning då det fanns 

beröringspunkter både mellan det kvinnliga men också det manliga ledarskapet när 

intervjupersonerna beskrev positivt ledarskap. För att undersöka om kvinnor utsatts för 

backlash och think manager – think male effekten skulle endast chefer behöva intervjuas, 

bland annat för att identifiera deras perspektiv kring chefsrekrytering.  

 Det går inte att anta att det finns en lika stark effekt av diskriminering eller negativ 

inställning till kvinnliga ledare utifrån denna studies resultat. Det kan bero på att Sverige är ett 

av de mest jämställda länderna i världen. Det skulle kunna innebära att medborgarna 

eventuellt uppvisar mindre fördomsfulla attityder utifrån könstillhörighet gällande ledarroller 

(European Institute for gender equality, 2017). Effekterna som Role congruity theory, 

Backlasheffekten och Think manager – think male effekten visar kan därför antas vara mer 

aktuell i länder där kvinnor i arbetslivet och på chefspositioner är mer sällan förekommande. 

Det faktum att ingen av intervjupersonerna uttryckte att en kvinna eller man var oförmögen 

till att vara en bra ledare kan således anses tala emot de tre teorierna. Några av 

intervjupersonerna var mer positiva till kvinnliga ledare. Det var endast en person som 

uttryckte att den föredrog en ledare av det ena könet och denna intervjuperson önskade en 

kvinna. Därför dras slutsatsen att det finns skillnader i hur vi uppfattar kvinnligt och manligt 

ledarskap på mansdominerade arbetsplatser i det svenska samhället. Det finns däremot ingen 

generell negativ syn på vare sig det kvinnliga eller manliga ledarskapet genom denna studies 

resultat. Det uttrycktes fördelar och nackdelar med både manliga och kvinnliga ledare och 

slutsatsen blir därför att det mest önskvärda enligt medarbetarna är en jämställd arbetsplats 

med både manliga och kvinnliga ledare. 
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