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Frågeställning: Vilken ledarstil anammar den manliga och den kvinnliga ledaren 
för att förverkliga företagets ekonomiska mål? 

Syfte: Undersöka och beskriva eventuella skillnader i den manliga 
ledarens sätt att leda, genom val av ledarstil, kontra den kvinnliga 
ledarens. 

Metod: Valet föll på en kvalitativ forskningsmetod. Semistrukturerade 
intervjuer samt personlighetstest har genomförts med tre manliga 
och tre kvinnliga ledare inom olika verksamhetsområden. 

Slutsats: Arbetet mynnar ut i slutsatsen om att det inte finns några belägg 
för att hävda att män och kvinnor anammar olika ledarstil. Studien 
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1. Inledning 
Här introduceras bakgrunden till valt problem och studiens frågeställningar presenteras. 
Syfte och avgränsning framkommer. 

1.1 Problembakgrund 
R.J. House (2004) menar att ledarskap syftar till en persons förmåga att influera, motivera och 
få andra att bidra till att den organisation de tillhör blir mer effektiv och framgångsrik (van 
Emmerik, Wendt, & Euwema, 2010). Forslund (2009) instämmer i detta då han beskriver 
ledarskapet som: ”en process där en person utövar avsiktlig påverkan på andra människor i 
syfte att uppnå ett mål” (Forslund, 2009) 

Hos varje enskild ledare finns egenskaper som kännetecknar deras ledarskap (van Emmerik, 
Wendt, & Euwema, 2010). Yukl & Lepsinger (2005) menar att skillnader i ledarskapet därför 
i stor utsträckning kan förklaras med skillnader hos varje individ, så som personlighet, motiv, 
förmågor och kompetens. Även arbetsbeskrivning samt organisationens struktur och kultur 
påverkar ledarens beteende (van Emmerik, Wendt, & Euwema, 2010). 

Då det talas om effektivt ledarskap, och vilka kvaliteter som utmärker detta, menar Alice H. 
Eagly (2007) i sin studie ”Female leadership advantage and disadvantage: Resolving the 
contradictions” att det först måste göras en definition på hur en bra ledare agerar och 
förväntas vara. Först därefter kan ett svar på vilken ledarstil som är mest effektiv ges. Vad är 
det som krävs? Är en bra/effektiv ledare någon som uppnår resultat, löser problem eller stöttar 
och motiverar sina medarbetare? Detta kan skilja sig åt beroende på vilken organisation som 
berörs och vilken typ av grupp som ska ledas (Eagly, 2007). 

Då Alice H. Eagly (2007) utvärderar 87 studier där olika ledarstilar ställdes mot varandra 
visade det sig att den transformativa ledarstilen upplevdes som den mest effektiva. Dock 
framkom även att det transaktionella ledarskapet uppfattades som nästan lika effektivt (Eagly, 
2007). I boken ”Organisation och ledarskap”, Forslund (2009), noterar Bass (1999) att vid en 
summering av 20 års studie visar det sig att kvinnor har en benägenhet att vara mer 
transformativa än män (Forslund, 2009). Detta innebär att de är mer omhändertagande och ser 
mer till de mjuka värdena än sina manliga kollegor. Bass (1999) vill även påstå att den 
transformativa ledaren är mer effektiv än den transaktionella, som har en mer 
prestationsinriktad och auktoritär ledarstil.  

Forslund (2009) hävdar däremot att den mest effektiva ledaren är den som använder sig av en 
kombination av två, eller flera, ledarstilar (Forslund, 2009) 
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1.2 Problemdiskussion 
Loden (1985) hävdar att manligt ledarskap karaktäriseras av egenskaper såsom 
tävlingsinriktad, hierarkisk, auktoritär, analytisk och kontrollerande. Kvinnliga ledare föredrar 
ett mer samverkande, empatiskt, rationellt och intuitivt ledarskap, ett kvinnligt ledarskap 
(Eagly & Johnson, 1990). Eagly & Johnsson (1990) fann i en metaanalys att, i likhet med 
stereotypa förväntningar, kvinnor har en viss tendens att anamma en mer demokratisk och 
jämlik ledarstil jämfört med de manliga ledarna. Manliga ledare väljer i större utsträckning en 
auktoritär ledarstil (ibid). 

Dock framkom det, när Robinson & Lipman-Blumen (2003) utförde ett t-test med ett urval på 
2371 män och 1768 kvinnor i ledarpositioner i USA, att skillnaden mellan manliga och 
kvinnliga ledare egentligen var ganska små. Detta i alla hänseende förutom ett; de manliga 
ledarna var betydligt mycket mer tävlingsinriktade i jämförelse med sina kvinnliga kollegor. 
Detta stödjer hypotesen om att män är mer resultatinriktade i sitt beteende (Robinson & 
Lipman-Blumen, 2003).  

Då det diskuteras manligt och kvinnligt ledarskap förekommer ofta termen ”the glass ceiling”. 
Detta är en term som från början myntades av Hymowitz & Scnellhardt i ett reportage i Wall 
Street Journal år 1986 avseende de osynliga barriärer som kvinnliga ledare stöter på då de 
försöker ta sig in i styrelserummen eller företagsledningen (Wilson, 2009). Även om Sutton & 
Moore (1985) hävdar att ”the glass ceiling” håller på att spricka så kvartstår fortfarande viss 
skepsis mot kvinnor och deras förmåga att leda. Detta gäller särskilt för manliga 
befattningshavare (Eagly, Karau, & Makhijani, 1995). Wilson (2009) hävdar i sin artikel i 
Journal of Cultural Diversity att ”the glass ceiling” fortfarande existerar i form av stereotyper, 
fördomar och förutfattande meningar (Wilson, 2009).  

Nyligen presenterades en artikel i Business.dk där en ny dansk studie säger sig krossa myten 
om manligt och kvinnligt ledarskap. Undersökningen baseras på personlighets- och 
beteendeanalys på drygt 2000 mellanchefer och 300 verkställande direktörer i Danmark. 
Studien visar att desto högre upp i hierarkin, desto mindre är skillnaden mellan manliga och 
kvinnliga ledare. Dessutom är kvinnliga toppchefer minst lika synliga och tydliga i 
beslutsfattandet och ledarskapet som sina manliga kollegor (Ernst & Juel, 2015). 

Peter Horn, som arbetar med ledning och kommunikation, ger empirisk styrka åt den danska 
studien och hävdar att toppchefer är desamma oberoende av kön. Kvinnliga ledare betraktas 
dock ofta som mjuka även om det inte är sant. Kvinnor och män i företagsledningen är ganska 
lika, vidhåller Peter Horn. De väljs på meriter och har samma grundläggande syn på 
ledarskap. För att nå en ledarposition krävs att mätbara resultat levereras och att ekonomiska 
mål uppnås genom kompetenta medarbetare annars överlever de inte (www.dn.se, 2015). 
Därmed är det viktigt att valet av ledarstil anpassas efter en ekonomisk styrning där syftet är 
att skapa en målinriktad styrning av beslutsfattande och agerande inom en 
organisation/verksamhet för att därigenom uppnå ett bättre resultat, lönsamhet och finansiell 
ställning (Olve & Samuelson, 2008). Ledarstilen blir ett strategiskt val för att få en 
organisation/verksamhet att nå dit det är tänkt att nå. 
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Forskning som jämfört manligt och kvinnligt ledarskap visar att det finns både olikheter och 
likheter i ledarskapsmodellerna (Eagly & Johnson, 1990). En del forskare hävdar att det finns 
klara skillnader i hur en manlig respektive kvinnlig ledare effektivt coachar medarbetar mot 
uppsatta mål. Andra menar att det genusbetingade ledarskapet är förlegat och att 
ledaregenskaperna uppkommer utifrån personliga egenskaper och inte från könstillhörighet. 
Därmed finns det ett behov av att utreda om det finns några skillnader mellan hur manliga och 
kvinnliga ledare använder sin ledarstil för att förverkliga företaget ekonomiska mål. Då det är 
det är den formella ledaren som innehar resultatansvar kommer det att vara denna som 
studeras för att se om män och kvinnor väljer att organisera sig och leda olika.    

1.3 Frågeställningar 
v Vilken ledarstil anammar den manliga och den kvinnliga ledaren för att förverkliga 

företagets ekonomiska mål? 

 1.4 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att beskriva eventuella skillnader i den manliga ledarens sätt att 
leda, genom val av ledarstil, kontra den kvinnliga ledarens. Detta i hänseende till att valet av 
ledarstil anspelar på att så effektivt som möjligt uppfylla företagets ekonomiska mål.  

1.5 Uppsatsen disposition 
Denna uppsats är uppdelad i olika avsnitt för att bli mer överskådlig för läsaren. 

A v s n i t t  1  I n l e d n i n g 
I det här avsnittet presenteras bakgrunden till valt problem samtidigt som en grund till valet av 
ämne framkommer. Syfte och avgränsning introduceras och de centrala begreppen och dess 
tolkning förklaras. 
 
Avsnitt 2 Metod 
I det andra avsnittet beskrivs hur studien har utförts. Till exempel förklaras vald 
forskningsmetod och hur urvalet av respondenter gjordes. Avsnittet innehåller även tankar 
och resonemang kring arbetets tillförlitlighet. 

Avsnitt 3 Teoretisk referensram 
Här redogörs för samtliga begrepp och teorier som nämns och är relevanta för denna studie. 
Några av de begrepp som förekommer är ekonomisk styrning, ledarskap, ledarstilar och 
strategisk planering. 
 
Avsnitt 4 Empiri 
I avsnitt fem kommer insamlad fakta, främst genom utförda intervjuer, att sammanställas och 
presenteras.  
 
Avsnitt 5 Analys 
Här prövas teori mot verklighet. Empirin som presenterades i föregående avsnitt kommer att 
analyseras. 
 
Avsnitt 6 Slutsats och diskussion 
I det sista och slutliga kapitlet kommer en kritisk diskussion att föras. Vad har studien kommit 
fram till? Vidare resoneras kring förslag på framtida forskning inom valda ämnesområdet.  
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2. Metod 
I detta avsnitt kommer de olika metoderna som använts för att samla in empirin som ligger till 
grund för analys och slutsats att presenteras. 

2.1 Val av metod 
Efter en omfattande litteratursökning inleddes uppsatsen genom att forma metoden. Detta 
gjordes via en deduktiv ansats. Bryman & Bell (2013) menar att en problemformulering 
hjälper till att dra upp riktlinjer för undersökningen samt bidrar till att hålla den inom vald 
avgränsning (Bryman & Bell, 2013). Vi valde därför att skapa en frågeställning som skulle 
fungera som guide genom arbetet. Problematisering och frågeställning baserades på 
erfarenheter och tidigare gjord forskning i ämnet manligt och kvinnligt ledarskap. 

Vidare anser Bryman & Bell (2013) är det är angeläget att inte påbörja datainsamlingen innan 
instrumenten, med frågeställningen som grund, för datainsamlandet är utformade eftersom det 
då riskeras att överflödig data inkommer (Bryman & Bell, 2013). Med detta i åtanke startade 
inte förberedelserna och sökandet efter relevant fakta, inför själva undersökningen, förrän 
problemformuleringen var konkretiserad. 

För att samla in och bearbeta data till undersökningen antogs en kvalitativ forskningsmetod, i 
form av intervjuer och personlighetstest. Detta för att kunna skapa den närhet och utrymme 
till respondenterna som, enligt Bryman & Bell (2013), anses viktig för att kunna presentera ett 
trovärdigt resultat (Bryman & Bell, 2013). Personlighetstestestet valde vi att ha med som ett 
komplement till vår diskussion då vi även ville ha med kvantifierbara data. Från utforskad 
data uppkom sedan en analys och diskussion där modeller prövas mot verklighet. 

2.1.1 Urval 
Urvalet för den kvalitativa forskningen har gjorts utefter bekvämlighet men även med tagen 
hänsyn till vald problemformulering. Respondenterna består av tre kvinnor och tre män i 
ledarpositioner, i den bemärkelsen att de innehar ett formellt ledarskap, och dessa har valts ut 
efter en igenkänningsfaktor då det har underlättat kontakten och samarbetet. Med andra ord är 
detta ledare som vi tidigare har kommit i kontakt med av en eller annan anledning. Att antalet 
ledare föll på just sex stycken har att göra med att vi ville ha fler än en eller två av varje kön 
med i undersökning, samtidigt som vi var tvungna att begränsa antalet av tidsmässiga skäl. 
Ledarnas verksamhetsområden skiljer sig åt och så gör även storleken på gruppen av 
medarbetare. Detta är ett medvetet val för att ge undersökningen mer bredd och fler 
infallsvinklar. Spannet vad det gäller medarbetarantal varierar mellan 4-39 medarbetare, 
beroende på organisationsstrukturer.  
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2.2 Datainsamlingsmetod 
2.2.1 Intervju 
Efter att ha studerat litteratur och vetenskapliga artiklar formulerades en intervjuguide. Då de 
flesta kvalitativa forskare anser att teori ska behandlas som något som uppkommer ur 
insamling och analys av data formuleras frågorna så att de inte hämmar respondenterna i 
deras svar. Ambitionen var att försöka förstå bakomliggande motiv snarare än att ha en 
förutbestämd åsikt. Silverman (1993) menar i boken ”Företagsekonomiska 
Forskningsmetoder” att det dock inte finns något som hindrar en kvalitativ forskare från att 
även använda sig av insamlad data under arbetets gång (Bryman & Bell, 2013).  

En viktig aspekt i kvalitativ forskning är de centrala begreppen. Blumer (1954) menar att 
dessa begrepp ska fungera som ett redskap för forskaren och bidra till att ge denne en allmän 
bild av vad för data som ska eftersökas (ibid). Så, med denna undersöknings nyckelord samt 
referensram som grund, utformades ett antal semistrukturerade intervjufrågor (se bilaga 1). 
Med anledning av att vi ville ha en intervjuguide med förhållandevis specifika teman, för att 
på ett enklare sätt kunna använda svaren i anknytning till i arbetet. Då det kändes viktigt att 
formulera relevanta frågor hämtades inspiration från tidigare nämnd referensram, 
”Företagsekonomiska Forskningsmetoder”, Bryman & Bell (2013) samt studentuppsatser i 
Högskolebibliotekets databas DiVA. Intervjuguiden användes vid samtliga intervjuer, även 
om den kom att finjusteras redan efter den första intervjun, och frågorna inte alltid ställdes i 
samma ordning. Vikten låg snarare vid samtalet och interaktionen mellan oss och 
respondenten. Denna intervjuguide ligger till grund för uppsatsen och fungerar även som 
analysverktyg för vårt empiriavsnitt. 

Varje respondent har fått förfrågan om att ställa upp på intervju via mejl eller muntligt samtal. 
Efter accept har dag och tid för intervju bokats in. Vi ville träffas personligen för att på så vis 
kunna uppfatta nyanser och budskap som annars kan vara lätta att missa, vid till exempel en 
intervju via telefon eller mejl. Detta blev vi dock tvungna att frångå vid två tillfällen, på grund 
av logistiska hinder. Vid alla intervjuer, bortsett från en, deltog vi båda i förhoppning om att 
undvika feltolkningar och missförstånd. För att dokumentera svaren användes 
inspelningsverktyget ”röstmemon” som finns i iPhone. Denna metod har fungerat 
tillfredsställande vid tidigare intervjuer och användes för att kunna vara mer flexibla och 
samtidigt hålla fullt fokus under intervjuerna, även om stödanteckningar också fördes. Varje 
intervju tog mellan 30 minuter till en timme och innehöll då även ett personlighetstest, ett så 
kallat DISA-test (se bilaga 2). 

Även om det är en tidskrävande process valde vi att spela in intervjuerna för att sedan 
transkribera och renskriva dem. För att göra det enklare för läsaren presenteras de 
transkriberade intervjuerna i en sammanfattad version, under empiridelen. Samtliga 
respondenter lämnas anonyma och refereras till som Ledare 1, Ledare 2... och så vidare, 
eftersom deras namn inte är relevanta för ändamålet. Förhoppningen är att kunna presentera 
ett mer intresseväckande arbete som öppnar upp för en bredare analys och vidare diskussion.  
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Då uppgiften är tidsbegränsad kommer de sex ledarnas uppfattning om sig själva antas vara 
objektiva och får därmed gälla som allmän uppfattning för denna undersökning. Med detta 
menas att vikten inte ligger vid om respektive medarbetarna instämmer i denna uppfattning 
eller inte då det inte är relevant för vår frågeställning.  

För att ge intervjuerna en högre grad av trovärdighet är det viktigt att respondenterna delges 
den transkriberade intervjun och utfallet av DISA-testet, för att kunna bekräfta att rätt 
tolkningar har gjorts (Bryman & Bell, 2013). Med detta i åtanke har samtliga ledare tagit del 
av resultatet för att ges möjlighet att komplettera eller förtydliga. Då ingen av respondenterna 
hade något att tillägga stärks det arbete som lagts ner på transkribering och sammanfattning. 

2.2.2 DISA-modellen 
I samband med utförandet av intervjuerna fick respondenterna även utföra ett så kallat DISA-
test. Detta då vi vill undersöka om egenskaperna skiljer sig åt mellan de manliga och 
kvinnliga ledarna som vi intervjuat för att se om det går att utläsa några tendenser eller få nya 
infallsvinklar till vår analys. Testet består av tolv frågor som är inspirerade av William 
Moulton Marstons DISC-test (se bilaga 2). Tillsammans utgör frågorna ett personlighetstest 
och är kopplade till reaktioner, tankar och inställning till arbete och uppgifter som denne ställs 
inför. Testet är hämtat från http://discpersonalitytesting.com/free-disc-test/ och är fritt översatt 
till svenska. Efter avslutad intervju, och av respondenten ifyllt test, utförde vi testet på ovan 
nämnda webbsida för att se vilken färgkategori respondenten tillhörde. Ytterligare DISA-test 
skickades ut via mejl, till 18 stycken ledare på en av respondenternas arbetsplats. Dock erhölls 
endast sex svar, varav fem kunde användas för att komplettera vår undersökning. Testsvaren 
sammanställdes därefter med hjälp av Excel, där männens svar separerades från kvinnornas 
och fördelades procentuellt. Resultatet presenteras under empirin för att sedan analyseras i 
efterföljande avsnitt. Vi valde att använda DISA-testet då de flesta ledare idag har kommit i 
kontakt med detta test i en eller annan situation och därmed är bekanta med 
frågeställningarna. Förhoppningen är att kunna utläsa eventuella olikheter eller likheter vad 
det gäller beteende och personlighetstyp mellan de intervjuade männen och kvinnorna i fråga 
och om det därefter kan göras en vidare koppling till val av ledarskapsmodell.  

2.2.3 Vetenskapliga artiklar	  
För att finna redan utförd forskning i ämnet kvinnligt och manligt ledarskap användes 
Högskolebibliotekets databaser DiVA, Emerald Insight och Discovery. Där sökte vi efter 
relevanta vetenskapliga artiklar att bygga vår problemformulering på. Databaserna bedöms 
som tillförlitliga källor då artiklarna är vetenskapligt publicerade och därmed har genomgått 
en akademisk granskning. De sökord som användes vid sökningen var följande: 

• Female leadership 
• Male leadership 
• Leadership styles 
• Differences 
• Comparison 
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Några artiklar hade redan sökt fram och fanns tillhanda sedan tidigare studier i ämnet. Dessa 
har åter studerats och nya infallsvinklar har upptäckts. Vidare har diverse webbsidor besökts i 
strävandet efter empiri. Dessa sidor bedöms som trovärdiga då de är välrenommerade 
ledarskapssidor som drivs av publicerade författare och akademiskt utbildade personer. Dock 
har uppgifterna antagits med viss försiktighet och med kritiska ögon.  

2.2.4 Litteratur 
I strävan efter att kunna presentera ett trovärdigt arbete har ”Företagsekonomiska 
forskningsmetoder”, Bryman & Bell (2013), agerat riktmärke då val av metod för forskningen 
utformades. När ledarstilar har studerats har läroboken ”Organisation och ledarskap”, 
Forslund (2009), spelat en betydande roll.  För att finna lämpliga strategier och 
tillvägagångssätt för att uppnå finansiella mål har ”Controllerhandboken”, Olve & 
Samuelsson (2008), samt ”Företagsekonomi 100”, Skärvad & Olsson (2011), fungerat som 
stöd. Även andra läroböcker och övrig litteratur har använts och hänvisas till i detta arbete.  

2.3 Metodreflektion  
Bryman & Bell (2013) menar att det pågår en diskussion angående begreppen reliabilitet och 
validitet. Dessa begrepp förekommer ofta i den kvantitativa forskningen och de kvalitativa 
forskarna har ett behov av att formulera liknande begrepp för sin forskning, men att deras 
innebörd bör anpassas mer till den kvalitativa forskningsmetoden. Guba & Lincoln (1994) har 
formulerat alternativ för att specificera termer och metod samt etablera och bedöma kvaliteten 
i kvalitativ forskning. De föreslår två grundläggande kriterier: trovärdighet 
(”trusthworthiness”) och äkthet (”authenticity”). Dessa kriterier har därför varit ledstjärnor 
under detta arbetes gång (Bryman & Bell, 2013). 

Även då metodvalet varit medvetet och vi var väl införstådda med att en timmes 
intervjumaterial tar cirka fem till sex timmar att transkribera uppstod en viss tidsbrist mot 
slutet av arbetet. En anledning till detta var att fokus lades på att läsa in oss i ämnet för att 
utefter detta kunna utforma relevanta frågor till studien, vilket tog längre tid än väntat. Ämnet 
ledarskap är brett, mycket finns skrivet, och det uppmuntrar till intressant läsning som tar tid 
att begränsa. Detta medförde i sin tur att ambitionen om att vi båda skulle närvara vid 
samtliga sex intervjuer var tvungen att frångås. Två av intervjuerna genomfördes via telefon 
istället för på respondenternas respektive arbetsplats. Materialet spelades dock in, i vanlig 
ordning, för att därefter transkriberas och analyseras. I och med att metodschemat frångicks 
frigjordes tid som istället kunde läggas på analys och slutsats. 

I övrigt innebär det alltid en risk för feltolkning då en intervju ska transkriberas. För att 
undvika detta fick respondenterna ta del av det sammanställda materialet. Därmed kunde 
empirin, intervjumaterialet, styrkas. Vidare resonemang fördes kring urvalet för intervjuerna. 
Då ett bekvämlighetsurval har gjorts och det finns en personlig anknytning till samtliga 
respondenter inser vi att det kan vara svårt att vara helt objektiva i vår bedömning. Även detta 
åtgärdades då de intervjuade ledarna delgavs vår insamlade primärdata. 

Då fri översättning har gjorts från engelska texter, med viss hjälp av Google translate, 
avseende DISA-testet och de vetenskapliga artiklarna, vill vi reservera oss för eventuella 
felöversättningar och tolkningsfel.  
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3. Referensram 
Under referensramen förklaras de olika begreppen som används under arbetets gång. Det 
börjar med en bred presentation av begreppet ledarskap där valda ledarskapsmodeller har 
koppling till antaganden om vad som är manligt respektive kvinnligt ledarbeteende. I övrigt 
presenteras organisationsstruktur samt sekundära källor. 

3.1 Manligt och kvinnligt ledarskap 
I alla grupper och organisationer finns olika roller. En av dessa roller är ledarrollen. Många 
hävdar att någon måste ta sig an den rollen för att gruppen ska kunna verka på ett effektivt vis 
(Forslund, 2009). 

Anna Frankzen Starrin är trend- och omvärldsbevakare. Hon driver eget företag och har 
nyligen genomfört den globala studien "Urban trends" där hon har kartlagt framgångsfaktorer 
för städer i framtiden. Anna menar att fram till början av 1900-talet fanns i stort sett bara ett 
sorts ledarskap, ett så kallat auktoritärt ledarskap. Ledaren var den dominerande och 
auktoritära mannen och medarbetarna förväntades göra som de blev tillsagda. Medarbetarna 
var lojala med ledaren och företaget, ofta i hopp om en belöning av något slag. När sedan 
kvinnor fick ledande poster på arbetsplatsen behövde deras ledarskap särskiljas från den 
dominerande mannens. Begreppet kvinnligt och manligt ledarskap föddes (Starrin, 2013).  

Den rådande bilden av manligt ledarskap är att en manlig ledare är tydlig, fast i sina beslut, 
trovärdig och självsäker. Många av de tidiga kvinnliga ledarna fick anpassa sig efter det 
manliga ledarbeteendet. Hon fick helt enkelt agera som en man. Militäriskt peka med hela 
handen, släppa emotionella behov och anpassa sig efter befintliga spelregler (ibid). 

På 30-talet undersökte Elton Mayo, tillsammans med en forskargrupp av psykologer och 
socionomer, hur de fysiska faktorerna såsom ljusstyrka, luftfuktighet och temperatur, det vill 
säga arbetsmiljön, kunde påverka de anställdas produktivitet. Intressant var att forskarna kom 
fram till att produktiviteten hela tiden ökade under de år som experimenten pågick. 
Anledningen till ökningen troddes bero på att försökspersonerna blev så uppmärksammade av 
forskare och arbetsledare (ibid). Troligtvis skulle samma resultat uppnås om studien gjordes 
idag vilket tyder på att den omvårdande faktorn inte ska underskattas. Denna faktor är ofta 
förekommande under begreppet kvinnligt ledarskap. Det kvinnliga ledarskapet likställs ofta 
med att vara inbjudande. Där bjuds de anställda in till att vara med i beslutsprocesser och blir 
på så vis mer delaktiga på alla plan i företaget. Det manliga ledarskapet karaktäriseras 
däremot av en konkret och tydlig ledare. Dessa egenskaper uppskattas av de anställda då det 
är enkelt att anpassa sig och följa dennes vision (ibid). 

Från de ovan beskrivna traditionella ledarstilarna har ett skifte mot ett mer modernt sätt att 
leda skett. I modern tid krävs ofta en mix av flera olika typer av ledarstilar. Nedan redogörs 
för ett urval av ledarskapsmodeller som kommer att beröras under arbetets gång (ibid).  
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3.1.1 Kulturella stereotyper 
Traditionellt sett hävdar forskare att manligt och kvinnligt ledarskap egentligen inte skiljer sig 
åt. De hävdar att olika ledarstilar kräver olika ledartyper, vilket tvingar män som kvinnor att 
anta den roll som ledarstilen fordrar. Kulturella stereotyper gör dock att kvinnor antas vara 
mer kommunikativa, vårdande och omhändertagande. Detta begränsar dem och kan ge dem 
en nackdel jämfört med sina manliga kollegor då dessa egenskaper inte överensstämmer med 
allmänhetens bild av de kvaliteter en ledare bör inneha (Eagly, 2007). 

En ANOVA-studie, som Wolfgang, Mohr & Schyns (2007) refererar till i sin artikel 
”Professional respect for female and male leaders: influential gender-relevant factors”, 
indikerar att kvinnliga ledare som avviker från förväntat beteende uppfattas mer negativt än 
manliga ledare som gör detsamma. Med förväntat beteende syftas till att kvinnor antas vara 
mer demokratiska och män auktoritära. Om en kvinna antar en auktoritär ledarstil förlorar 
hon, i högre grad än sina manliga kollegor, den yrkesmässiga respekten. Med andra ord så 
visade det sig att en man som antar typiska kvinnliga ledaregenskaper mottogs mer positivt än 
om en kvinna gjorde motsvarande och antog ett manligt ledarskapsbeteende (Wolfram, Mohr, 
& Schyns, 2007). 

Annan forskning i samma ämne, genomförd av Eagly, Makhaijani & Klonsky (1992), visar att 
även om den manliga och kvinnliga ledaren uppvisar identiska beteenden så uppfattas den 
kvinnliga ledaren som en sämre ledare (Ryan, Haslam, Hersby, & Bongiorno, 2011). Detta 
påstående bekräftas av Forsyth, Heiney, & Wright (1997) som hävdar att även om det inte 
finns någon forskning som styrker att manliga ledare skulle vara mer kompetenta än kvinnliga 
så kvarstår en uppfattning om att kvinnliga ledare utövar ett sämre ledarskap än män, även om 
de uppvisar samma ledaregenskaper (Forsyth, Heiney, & Wright, 1997).   

3.2 Ledarskapsmodeller 
3.2.1 Transformativt och transaktionellt ledarskap 
Transformativt ledarskap karaktäriseras som vårdande och omhändertagande. Här är det 
viktigt att se till ”hela individen” och tillgodose dess behov av uppmuntran, engagemang och 
omtanke (Forslund, 2009). En transformativ ledare uppfattas som en klarsynt ledare med stor 
självtillit. Att förmedla visioner och mål är viktigt för den här typen av ledare och de är därför 
generösa med råd och coachning. Då de har höga krav på sig själva har de även högt ställda 
förväntningar på både medarbetare och resultatmässiga utfall (Ledarstil, 2015).  

Transaktionellt ledarskap, däremot, tenderar mer att lägga vikt vid transaktionen, utbytet, 
mellan organisationen och den anställde. Motivation och tillfredsställande arbetsinsatser 
uppnås genom att locka med diverse förmåner (Forslund, 2009). Goda prestationer och 
arbetsresultat uppskattas och belönas därefter. Den transaktionella ledaren agerar oftast först 
när något inte fungerar som det är tänkt men håller samtidigt ett ständigt vakande öga över 
regler och uppsatta normer (Ledarstil, 2015). 
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Studier, genomförda av Eagly, van Engen & Johannessen-Schmidt (2003) visar att kvinnor 
tenderar att använda den transformativa ledarstilen i större utsträckning än männen. De är 
även mer benägna att anamma den transaktionella stilen i form av att belöna, exempelvis 
underordnade, för dennes prestationer. Detta ger stöd åt det moderna påståendet att kvinnor 
har ett bättre ledarskap än männen. Även då skillnaderna är förhållandevis små, bekräftar 
generaliseringar att den typiska kvinnliga ledarstilen uppvisar tendenser till att vara mer 
effektiv i jämförelse med männens. Detta med hänsyn till tidigare antagande om att effektiva 
ledare använder sig av olika former av belöningssystem (Eagly, Johannesen-Schmidt, & van 
Engen, 2003) 

3.2.2. Situationsanpassat ledarskap  
Då de första ledarskapsteorierna kom fanns ingen tanke eller hänsyn till att olika typer av 
situationer kan uppstå beroende på vad eller vilka som leds. Efter hand började forskare testa 
olika teorier och idéer kring vad som kom att kallas för situationsanpassat ledarskap. Ett par 
speciella situationer identifierades och därefter undersöktes vilket ledarskapsbeteende som var 
mest effektivt utefter vald situation (Forslund, 2009). 

Situationsanpassat ledarskap går ut på att olika ledarstilar passar olika bra utifrån de 
situationer som uppstår. Ledaren måste vara flexibel nog att anpassa sig och modellen bygger 
på förhållandet mellan individens kompetens och engagemang inför en uppgift och ledarens 
styrande och stöd (ibid).  

3.2.3 Auktoritärt och demokratiskt ledarskap 
Den auktoritära ledaren styr verksamheten med järnhand. Med detta menas att denne fattar 
alla beslut själv, utan hänsyn eller i samråd med någon annan. Ofta har denne typ av ledare 
svårt att lita på andra och behåller därför kontrollen själv, i både stort och smått. Den 
auktoritära ledarstilen var dock vanligare förr då synen på ledarskapet nu har genomgått en 
förändring där effektivitet istället står i fokus (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005).  

Den demokratiske ledaren väljer istället att låta alla vara med och känna sig delaktiga i 
besluten (Forslund, 2009). Ett ledarskap av denna karaktär kännetecknas av att alla i gruppen 
får vara med och aktivt delta i planering och utförande av förelagda arbeten. Till skillnad från 
den auktoritära ledaren låter den demokratiske ledaren sina underordnade styra det vardagliga 
arbetet själva och alla ges inflytande. Besluten fattas efter verksamhetens behov och de 
anställda ses som betydelsefulla resurser. Genom sitt ledarskap sprider den demokratiske 
ledaren en trygghet och ett prestigelöst arbetsklimat. Kanske är det därför som forskare 
hävdar att denna ledarstil är den mest effektiva (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005). 

3.2.4 Uppgifts- och relationsorienterat ledarskap 
Forslund (2009) spekulerar kring att den optimale ledaren borde anamma en ledarstil som är 
både uppgifts- och relationsorienterad. Den uppgiftsorienterade ledarstilen innehåller både 
struktur och ordning medan den relationsorienterade mer tenderar att fokusera på 
omtänksamhet. Tillsammans bidrar ledarstilarna till en teamkänsla som skapar engagerade 
medarbetare (Forslund, 2009) 
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3.2.5 Coaching 
Begreppet coaching har ingen exakt definition. En del menar att det är en ledaregenskap 
medan andra anser det vara en ledarstil. Klart är dock att begreppet har varit på rejäl 
frammarsch under 2000-talet. Anledningen till detta är att många anser det vara någon form 
av mirakelmetod för att uppnå uppsatta mål (Forslund, 2009).  

Ofta förknippas coaching med begrepp som kan kopplas samman med ordet vägledning, till 
exempel instruktör, handledare och tränare. Coaching handlar om att hjälpa andra att uppnå 
sina mål. Om det är organisationens eller individens mål varierar. Nyckelordet för den här 
typen av ledarstil är att stödja (ibid). 

Alice H. Eagly (2007) menar att forskares uppmärksamhet gentemot det transformativa 
ledarskapet visar att normen och mallen för ledarskapet har genomgått en förändring, ett 
skifte. Bilden av ”The Powerful Great Man” håller inte längre. Gott ledarskap karaktäriseras 
av en coach eller lärare/mentor snarare än en autoritär person som ger order (Eagly, 2007). 

3.3 Ekonomisk styrning  
Styrning handlar om att ställa upp mål och sedan styra mot dessa mål (Skärvad & Olsson, 
2011). Alltså handlar ekonomisk styrning om att formulera ekonomiska mål och se till att de 
uppnås. Affärsinriktad styrning tar sin början i de mål och strategier som utvecklats i 
företagets strategiska planering. 

För att underlätta den ekonomiska styrningen är det viktigt med tydliga och välformulerade 
mål, statusuppdateringar så att alla är införstådda med ”hur det går” samt att snabbt kunna se 
resultat av de åtgärder som vidtagits (Skärvad & Olsson, 2011). 

Från ägarna kommer mål och ramar i form av affärsidéer, förvärv av andra verksamheter samt 
beslut om kapacitetsnivå för verksamheten. Detta sker i ett samspel mellan ägare/styrelse och 
den verkställande ledningen (Olve & Samuelson, 2008).  

3.3.1 Strategisk planering 
I generella termer innebär strategi konsten att utnyttja de resurser som finns tillgängliga för att 
nå ett uppsatt mål men i en mer företagsinriktad kontext används strategisk planering till att 
formulera mål och därefter styra de samlade resurserna inom företaget mot dessa mål 
(Skärvad & Olsson, 2011). Behovet av strategi och strategisk planering ökar i takt med att 
förändringarna i företagens omvärld ökar. Strategisk planering syftar till att öka företagens 
medvetenhet om dessa förändringar så att de kan anpassa verksamhetsinriktning och arbetssätt 
på ett mer effektivt vis (ibid). 
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3.3.2 Styrmedel och organisering 
Utifrån Robbins (2005) menar Forslund (2009) att vi skulle kunna säga att en organisation: 

”…är en medvetet koordinerad social enhet (med minst två personer) med syfte att nå ett eller 
flera mål.” (Forslund, 2009) 

Christian Ylander (1997) hävdar i sin bok ”Rädslans makt” att män och kvinnor organiserar 
sig olika. Män organiserar sig alltid hierarkiskt. De gör det utan närmare reflektion och helt 
oplanerat, det faller sig med andra ord naturligt för dem. Vid samröre med nya grupper 
skannar mannen av omgivningen för att skapa sig en uppfattning om vem som egentligen är 
Ledare. Detta har ingenting med status eller titel att göra utan han vill helt enkelt veta var han 
själv ska placera sig i hierarkin. En manlig organisation är byggd på form och struktur 
(Ylander, 1997). 

Kvinnor däremot, menar Ylander (1997), bygger sin processorganisation på kommunikation. 
Att interagera med gruppen är viktigt. En kvinna är ledare i den mening att medarbetarna 
vänder sig till henne beroende på vad ämnet är. Går ämnet sedan över till något annat glider 
Ledarskapet helt prestigelöst över till någon annan kvinna som vet och kan mer om det nya 
ämnet (ibid).  
För att säkerställa verksamhetens effektivitet används olika styrmedel (se figur 1). De 
huvudsakliga styrmedlen är (Olve & Samuelson, 2008): 

 

 

Figur 1 Styrning av verksamhet (fritt från Controllerhandboken) 

(Olve & Samuelson, 2008) 
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3.4 DISA-språket 
En av världens mest använda metoder för att beskriva en persons beteendeprofil är DISC-
modellen, Dominans, Inducement, Submission, Compliance. Metoden bygger på forskning om 
olika personlighetstyper utförd av C.G. Jung och William Moulton Marston, som båda är 
psykologer och författare. Därefter har Dr. Thomas Hendrickson utvecklat modellen till den 
så kallade DISA-profilen, Dominans, Inflytande, Stabilitet, Anpassningsbarhet.  

Beteendevetaren, kommunikationsexperten och författaren Thomas Erikson beskriver detta 
verktyg i sin bok ”Omgiven av idioter – hur man förstår dem som inte går att förstå” (Erikson, 
2014). Han använder sig av färger för att göra den mer pedagogisk och enkel att förstå. 
Modellen ger en bild av en persons beteende och hur den reagerar i en viss omgivning (se 
figur 2).  

 

 

Figur 2 DISA-modellen 

(Erikson, 2014) 

Beteendeforskning hävdar att de mest effektiva människorna är de som har förståelse för hur 
de själva fungerar och agerar i olika situationer. De känner sina starka och svaga sidor och 
kan därför utveckla egna tillvägagångssätt för att möta omgivningens krav (Erikson, 2014). 
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D o m i n a n t a ,  r ö d a  p e r s o n e r :  
Människor med mycket rött i sitt beteende är extroverta, uppgiftsorienterade och njuter av 
utmaningar. De tar snabba beslut och är ofta bekväma med att ta risker. Om uppgiften är 
tillräckligt viktig går den röda personen genom eld och vatten för att få den klar. Om denne 
däremot finner uppgiften ointressant eller meningslös kan den ignoreras totalt. De har bara två 
lägen; av eller på (Erikson, 2014). 

I n f l y t a n d e ,  g u l a  p e r s o n e r :  
Den som har mycket gult i sitt beteende blir lätt så entusiastiska och exalterade att vissa kan 
uppfatta dem som ytliga. De ler och skrattar mer än andra och är väldigt optimistiska. I likhet 
med de röda har gula mycket energi. Mycket av den energin går åt till att hitta nya sätt att till 
exempel utföra dagliga arbetsuppgifter. De gula placerar sig i händelsernas centrum. De är 
även bra på att dra igång nya saker, men möjligen är de inte lika effektiva med att komma i 
mål. När en uppgift väl blivit tråkig och slentrianmässig trängs den snabbt undan av en ny idé 
(ibid). 

S t a b i l i t e t ,  g r ö n a  p e r s o n e r :  
De gröna är relationsmänniskor. De är även de bästa lyssnarna. En grön person är mycket 
omhändertagande och finns ofta inom yrken där det värnas om andra. De anser att 
förändringar är nödvändigt ont. Finns det dock en bra motivering och tillräckligt med tid kan 
denne ändå vara öppen för att testa nya saker även om de anser att det var bättre förr eller att 
det borde gå att göra som det alltid har gjorts (ibid). 

A n a l y t i s k a ,  b l å  p e r s o n e r :  
Blå personer gillar att söka och kontrollera fakta. Denne är noggrann och trivs bäst när allt är 
undersökt och besluten är faktabaserade. Inte sällan kommer en blå person att utan uppmaning 
undersöka och kontrollera att allting står rätt till. Det ligger i deras natur att korrigera 
avvikelser. De blå räds inte att ha avvikande åsikter och de är noggranna och har koll på 
detaljer (ibid). 
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4. Empiri  
Under denna rubrik kommer den empiri som samlats in via primära källor, presenterade 
under metodavsnittet, att redogöras för. Respondenterna lämnas könsneutral och refereras 
till som ”ledare”. 

4.1 Ledare 1  
Ledare 1 träffade vi på dennes arbetsplats, morgonen den 30 april 2015. Vi höll till på 
kontoret som även är ett kombinerat mötesrum. Stämningen var avslappnad och intervjun tog 
cirka 50 minuter. Personlighetstestet genomfördes enskilt av respondenten och tog cirka 10 
minuter. 

4.1.1 Bakgrund 
T i t e l :  H e a d  o f  a c c o u n t i n g  
Ledare 1 ansvarar för den centrala ekonomistaben, som består av tio personer inklusive 
ledaren själv, och rapporterar till styrelsen och den svenska ledningsgruppen.   

4.1.2 Ledarposition 
En stor del av Ledare 1:s arbete går ut på att hjälpa och vägleda. Denne vill vara en tillgänglig 
ledare. Teamkänslan är viktig och Ledare 1 är noga med att inte bygga hierarkier. Alla ska 
känna att det finns trygghet och integritet på arbetsplatsen. För att kunna uppfatta 
sinnesstämningar och snabbt kunna hjälpa till om ett problem uppstår försöker respondenten i 
möjligast mån sitta bland medarbetarna i det öppna kontorslandskapet. Vid behov, om det till 
exempel är någon som inte verkar mår bra, försöker Ledare 1 agera. Kommer någon fram 
släpper respondenten allt och lyssnar på medarbetaren.  

Ledare 1 menar att det förväntas att denne rapporterar till styrelsen och ser till att de 
åtaganden som åligger gruppen tillgodoses och levereras i tid. Ledare 1 är också noga med att 
förmedla att dessa arbetsuppgifter inte är något som denne kan genomföra själv, medarbetarna 
är det viktigaste företaget har. Alla måste vara med på vad som ska göras, vilka krav och 
prioriteringar som finns och vad som förväntas av gruppen. Den stora utmaningen består av 
att bygga ett fungerande team, där varje medarbetare kommer till sin rätt. Det vill säga; rätt 
person på rätt plats utefter de arbetsuppgifter som finns. Ledare 1 har fem ledord för detta 
ändamål: vill, vet, kan, får, bör. Varje medarbetare vill göra någonting, vet vad som ska göras, 
kan göra det då rätt förutsättningar har tillhandhållits, får utföra då den känner att mandat 
finns och bör göra det då det ligger inom ansvarsområdet. Uppfylls dessa ledord gör 
medarbetaren ett bra jobb, både ensam och i grupp med andra (Ledare 1, 2015). 

Ledare 1 anser att det är viktigt att varken ha hierarkier eller prestige i ledarskapet. Istället för 
att lyfta fram sig själv som ledare så försöker Ledare 1 att så snart tillfälle bjuds lyfta fram så 
väl varje enskild individ som hela teamet. Vidare anser Ledare 1 att en ledare måste vara 
intresserade av sina medarbetare. Det är dennes uppgift att coacha och uppmuntra osäkra 
medarbetare, att lyfta och ta fram personen så att denne växer.  
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Det svåraste med att vara ledare anser Ledare 1 är, som tidigare nämnt, att hitta rätt 
arbetsuppgift till rätt person. På grund av en snabb förändringstakt är det en svår utmaning att 
hinna coacha medarbetaren i dennes arbete i den mån respondenten skulle önska. Då Ledare 1 
är intresserad av ledarskap, och har läst på i ämnet, vet denne att detta är ett vanligt 
förekommande problem bland dagens ledare. Det är stort tryck på ledaren då det hela tiden 
kommer externa och interna krav som ska bemötas. Det är det som gör ledarrollen så 
komplex, och därigenom, även otroligt rolig.  

Trots att Ledare 1 försöker vara en tillgänglig ledare är det inte alltid lätt att få tiden att räcka 
till. Vid feedback på ledarskapet har det ibland framkommit att respondenten upplevs som 
distanserad. I övrigt är egenskaper som stödjande och utvecklande vanligt förekommande i 
utvärderingarna. Någon skillnad mellan sin privatperson och sin yrkesroll gör inte Ledare 1. 
Det borde vara omöjligt att anta en arbetsmässig roll, anser respondenten (Ledare 1, 2015). 
Visserligen kan det ibland vara svårt att få fram sina egna värderingar när yrkesmässiga krav 
kommer in i bilden, det ingår ju också i ledarskapet. ”Jag är ju anställd för att verkställa”, 
menar Ledare 1. 

Att anta en annan ledarstil än den som faller sig naturligt verkar inte rimligt, säger Ledare 1. 
Däremot måste den ibland anpassas efter situation. I vissa lägen måste man som ledare vara 
mer auktoritär, i andra inte. 

4.1.3 Styrning och strategi  
Generellt för hela företaget finns en strategi om ett helhetstänk: ”vi är ett bolag, vi arbetar 
tillsammans och vi lyfter upp problem om så är”. Ett sådant arbetsklimat som kärnpunkt 
kommunicerades av den verkställande direktören i augusti 2014 (Ledare 1, 2015). För att få 
till detta är det viktigt att alla känner sig trygga i att de kan framföra eventuell kritik eller 
komma med förslag. Kommunikation är viktigt. Om inte gruppen vet vad som ska göras eller 
varför det ska göras blir det svårt att effektivisera. Där anser sig Ledare 1 ha en väldigt 
betydelsefull funktion i organisationen.  

Några direkt lönsamhetsmått finns inte för Ledare 1 att uppnå. Viktigt är dock att hålla budget 
och kostnader för avdelningen. Mätningar och uppföljningar görs på efterfrågade rapporter 
såsom bokslut, deklarationer och årsredovisningar med mera, för att säkerställa att de 
levereras inom utsatt tid. De flesta mätningar görs månadsvis. Om något ser dåligt ut tittas det 
på hur en förbättring kan nås. 

Ledare 1 menar att kommunikation och välfungerande processer är de viktigaste strategierna 
för måluppfyllelse. Dessutom görs årliga undersökningar bland personalen där varje 
medarbetare svarar anonymt om hur de anser att saker och ting fungerar på arbetsplatsen. Där 
mäts även ledarskapet. För att nå ut med avdelningens, men även hela koncernens, 
målsättningar arrangeras videokonferenser. Ledare 1 menar att det är viktigt att man förstår 
sin del i det stora hela och det försöker denne förmedla på ett tydligt vis. Informationen sker 
antingen skriftligt eller så tas det upp på avdelningsmöten som hålls varje vecka. 

Någon särskild modell för sitt strategiarbete använder sig Ledare 1 inte av. Mestadels görs 
planeringsscheman som går ut på att precisera vad som ska göras, hur det ska utföras och se 
till att allt fungerar som tänkt. Styrningen kan ibland vara svår då förutsättningarna tenderar 
att snabbt ändras. Detta innebär att strategin ibland måste ändras, menar Ledare 1. 
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4.1.4 Kvinnligt och manligt ledarskap 
Ledare 1 tror inte att det finns några skillnader mellan kvinnor och mäns sätt att leda. 
Ledarstilen beror nog snarare på personlighet och inte på kön. Däremot tror Ledare 1 att män 
har byggt upp större nätverk som indirekt kan påverka, finns ett större nätverk underlättar det 
ledarskapet. En kvinnlig ledare kanske fokuserar mer på teamet än på att nätverksbyggandet. 
Ledare 1 tror däremot att manliga och kvinnliga ledare kan bli bemötta olika. Mycket beror 
nog på personlighet, egna föreställningar och erfarenheter.  

4.1.5 Utfall DISA-test 
DISA-testet visade att Ledare 1 är en blandning av färgegenskaperna grön, blå och gul. Detta 
innebär att Ledare 1 är en stabil, omhändertagande lagspelare och den analytiska förmågan 
kombineras med ordningsamhet och anspråkslöshet. Ledare 1 är även optimistisk och positiv 
med mycket energi. Den stabila gröna egenskapen visar sig i testet vara lite starkare än de 
övriga två.  

4.2 Ledare 2  
Ledare 2 träffade vi på en neutral plats i Västerås då denne är verksam på annan ort. Av 
tidsmässiga skäl blev detta den mest effektiva lösningen. Intervjun ägde rum den 1 maj 2015 
och tog ca 40 minuter, DISA-testet inkluderat. 

4.2.1 Bakgrund 
T i t e l :  A s s e m b l y  q u a l i t y  m a n a g e r  
Ledare 2 är monterings- och kvalitetschef och har 14 stycken medarbetare under sig. 

4.2.2 Ledarposition  
Ledare 2:s arbetsdag är full av möten. Endast morgonens första timme ägnas åt 
administration, i övrigt spenderas dagen i olika mötesrum. Ledare 2 låter därför medarbetarna 
ta eget ansvar. Denne försöker undvika att lägga sig i detaljarbetet och förväntar sig att 
medarbetarna själva hör av sig vid eventuella frågor eller problem. Vikten ligger istället vid 
att medarbetarna ska känna att de har rätt förutsättningar och känner sig trygga i det de gör. I 
de förväntningar som ligger på Ledare 2 ingår att resultat levereras utifrån uppsatta 
parametrar. Även kvalitetsarbete, och att driva det framåt, inom organisationen ligger på 
dennes bord. Det är det roliga med att vara ledare, säger Ledare 2, att kunna vara med och 
påverka.    

En bra ledare behöver vara lyhörd och kunna se vad medarbetarna behöver, ge dem rätt 
förutsättningar, för att kunna leda dem i rätt riktning. Det gäller att vara tydlig; ”för mycket 
myspys och kuddar leder ingenstans”, säger respondenten (Ledare 2, 2015). För att 
kommunicera ut målsättningar och förväntningar har de medarbetarsamtal där var och en får 
veta vad som ska göras och hur det ska göras. Därefter sker uppföljningar. Dessa möten 
brukar vara en timme långa och ligger var sjätte vecka. Ibland krävs dock tätare möten. 
Ledare 2 anser att medarbetsamtalen är viktiga då denne själv ofta sitter upptagen i andra 
möten. 
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Att få tiden att räcka till är det svåraste med att vara ledare, anser Ledare 2. Men även att 
kunna göra ett bra jobb på alla nivåer, tillgodose krav både från ovan och nedan. Det är svårt 
att få alla nöjda. Att vara ledare är sällan ett 40-timmars jobb och här gäller det att hitta en bra 
balans, då tid för sig själv också är viktigt. Ledare 2 tror att dennes ledaregenskaper 
karaktäriseras av tydlighet och omtänksamhet. Medarbetarna känner trygghet och de vet var 
Ledare 2 finns om det skulle vara något. Även då de flesta får mycket eget ansvar försöker 
Ledare 2 anpassa detta utifrån individ. Det är inte alla som vill styra sitt eget arbete.  

4.2.3 Styrning och strategi 
För att mäta lönsamhet tittas det på ”cost per unit”, hur många kronor per ekvivalent, och 
sedan finns mål utifrån det till varje avdelning. Målen mäts på månadsbasis, även om det 
också finns både daglig och veckovis styrning. Kostnadsrationaliserade projekt är något som 
de jobbar mycket med.  

För att uppnå målsättningarna använder sig Ledare 2 av målnedbrytning. Ledningsgruppen 
sätter upp mål som sedan bryts ner på respektive avdelning. Dessa mål omvandlas till KPI:er 
(Key Performance Indicator). Under varje KPI finns ett antal individuella mål och planer, så 
kallade PI (Performance Indicator). För att få KPI:erna att gå bra krävs rätt satta mål, som gör 
att verksamheten går framåt. För detta ändamål måste alla vara insatta i vilka KPI:er som 
gäller. Här pågår en diskussion mellan ledare och medarbetare för att göra dem delaktiga i 
detta. Någon speciell styrmodell används inte men varje år sätter de sig ner och kommer 
överens om vilka mål som ska gälla för efterföljande år. Därefter sker en uppföljning för att se 
vilka mål som var rimliga och vilka som kräver en revidering. Viktigt är att målen är relevanta 
och smarta (Ledare 2, 2015).  

4.2.4 Kvinnligt och manligt ledarskap 
Ledare 2 tror att det egentligen handlar mer om personlighet än om kön, vad det gäller 
manligt och kvinnligt ledarskap. Enligt egen erfarenhet har ingen större skillnad mellan 
manlig och kvinnlig ledare upplevts. Ledare 2 tror vidare att det är positionen snarare än 
könet som styr hur ledaren blir bemött, vilken nivå i hierarkin denne befinner sig på. 

Ledare 2 tror inte heller att manliga och kvinnliga ledare behandlas olika. Det kan visserligen 
vara så att fler kvinnor än män har gråtit ut på kontoret men Ledare 2 upplever inte att 
bemötandet skiljer sig nämnvärt.  

4.2.5 Utfall DISA-test 
Svaret från DISA testet visade att Ledare 2 är en mix av egenskaper; grön, blå och gul. Denne 
är en stabil, omhändertagande lagspelare och den analytiska förmågan kombineras med 
ordningsamhet och anspråkslöshet. Ledare 2 är även optimistisk och positiv med mycket 
energi. Ingen av egenskaperna var mer dominant än någon annan. 
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4.3 Ledare 3 
Ledare 3 intervjuades i dennes hemort. Endast en av oss hade möjlighet att närvara men även 
detta samtal spelades in vilket möjliggjorde delaktighet i efterhand. Intervjun gjordes den 3 
maj 2015 och tog cirka 40 minuter, DISA-testet inkluderat. 

4.3.1 Bakgrund 
Titel: Utbildningschef 

Ledare 3 ansvarar för utbildningsverksamheten på företaget och har fyra stycken anställda. 

4.3.2 Ledarposition 
Ledare 3 beskriver sin dagsrutin som väldigt varierad. Ibland hålls ett uppstartsmöte för att 
reda ut vem som gör vad under dagen. Medarbetarna är ganska självgående och har gott om 
erfarenhet vad det gäller utbildningsfrågor. När uppdrag kommer in och det är dags för 
planering antar Ledare 3 en stöttande och coachande roll och försöker i möjligaste mån 
avlasta medarbetarna.  Gruppmöten hålls en gång i veckan, där Ledare 3 informerar om vad 
som hänt i företaget och om det är något specifikt som måste beaktas. Därutöver hålls 
månatliga uppföljningsmöten med var och en av medarbetarna. Där avhandlas allt från hur det 
går på jobbet till hur personen mår, enkelt förklarat.  

Ledare 3 sitter även som kontaktperson på företaget. Detta innebär att när de, som nu, 
genomgår en omorganisation och gör processförbättringar är det denne som får alla frågor 
kring detta. 

Sin ledarstil beskriver Ledare 3 som inkluderande, engagerande och delegerande. Det är 
viktigt att medarbetarna är med på beslut som fattas och därför försöker Ledare 3 att 
informera om anledningen till vad som ska göras och varför det ska göras. Det finns ingen 
önskan om att vara den som ger order utan det handlar med om att våga släppa kontrollen, 
menar Ledare 3. Att kunna leda och motivera medarbetarna ser Ledare 3 som sin främsta 
uppgift. Det ska vara roligt att gå till jobbet och alla ska känna sig sedda. Respondenten är 
mån om sin personal. Uppstår problem reds de ut tillsammans. Ledare 3 ser till att teamet 
levererar. Allt som behöver ventileras diskuteras gemensamt för att se om det går att finna en 
lösning.  

En bra ledare ska vara lyhörd och om, eller när, det behövs kunna fatta beslut (Ledare 3, 
2015). Övriga ledarmässiga egenskaper är att kunna delegera och engagera, men även att vara 
ärlig i den mån det är möjligt. Enligt de återkopplingar som delgetts Ledare 3 är det även så 
denne uppfattas av sina medarbetare. En ledares svåraste uppgifter är att medla mellan 
ledning och medarbetare. Det är inte alltid de har samma uppfattning om saker och ting. Där 
är det viktigt att påminna sig om att man är anställd på uppdrag av ledningen, menar Ledare 3. 
Eftersom besluten snabbt förändras inom organisationen är det inte alltid möjligt att stå för det 
som har sagts, vilket kan vara jobbigt.  
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4.3.3 Styrning och strategi 
För att nå företagets vision är den nedbruten i åtta stycken delmål. Lönsamhetsmåtten för hela 
företaget består av ROE (avkastning på eget kapital, uttryckt i procent). Utöver det har varje 
avdelning olika försäljningsmål. Mätningarna görs i form av kundnöjdhet på utförda 
utbildningar. Dessa mätningar sker varje dag, vecka och månad.  

För att nå målen har de anlitat ett företag som arbetar med strategier. De har jobbat med 
ledningen avseende värderingar då företaget strävar efter att vara värdestyrt. Målsättningen 
kommuniceras till medarbetarna via månatliga möten. Det finns ingen på företaget som inte 
känner till den vision som företaget jobbar efter, hävdar Ledare 3. Någon styrmodell används 
inte vid planeringen, däremot arbetas det kontinuerligt med uppföljning efter det att målen 
implementerats. 

4.3.4 Kvinnligt och manligt ledarskap 
Vid frågan på om det finns skillnader mellan kvinnors och mäns sätt att leda svarar Ledare 3 
att det kan tyckas att kvinnliga ledare är mer moderliga, att de bryr sig om hela människan. 
Ledare 3 kan hålla med om det till viss del. Kvinnliga ledare tenderar att engagera sig, kanske 
lite för mycket ibland. De lyssnar och tar till sig av det som sägs. En manlig ledare, å sin sida, 
kör mer på sin sak och bryr sig mindre om personen. Denne är mer resultatinriktad och ser 
kanske inte en medarbetare som, till exempel, mår dåligt på samma sätt (Ledare 3, 2015). 
Däremot tror Ledare 3 inte att en manlig och kvinnlig ledare bemöts olika. Möjligtvis kan det 
vara så att en kvinnlig ledare får ta del av lite mer privata angelägenheter och tankar än en 
manlig kollega. 

4.3.5 Utfall DISA-test 
Personlighetstestet visar att Ledare 3 är en blandning av röd, grön och blå. Den blå, 
analytiska, sidan, var aningen starkare. Den röda sidan visar att Ledare 3 är extrovert, 
uppgiftsorienterad och gillar utmaningar. Även egenskaper som stabil och omhändertagande 
framträder, via det gröna. 

4.4 Ledare 4  
Denna respondent fick svara på våra frågor via telefon. Intervjun spelades in och tog cirka 40 
minuter. DISA-testet skickades ut via mejl och återsändes ifyllt.   

4.4.1 Bakgrund 
Titel: Hotellchef 
Totalt arbetar 45 stycken heltidsanställda, varav fyra stycken är avdelningschefer, och 50-60 
deltidsanställda på företaget.  
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4.4.2 Ledarposition 
Ledare 4 är noga med att börja arbetsdagen med att gå runt och hälsa på all personal. Detta för 
att stämma av att allt är bra. Därefter går gårdagens rapporter och resultat igenom. Ledare 4 
kollar så att de ekonomiska och kvalitativa målen har uppfyllts, bland annat mäts 
kundnöjdhet. När detta är gjort samlar Ledare 4 sina avdelningschefer och går igenom 
gårdagen, men framför allt vad som väntar dem under dagen. Det är viktigt att ha kontroll och 
att göra uppföljningar, anser Ledare 4. Stora delar av dagen går åt till personalrelaterade 
frågor. Då arbetet består av att leda sitter Ledare 4 ofta i personalmöten. Tillsammans med 
hotelldirektören arbetas det i olika prognosverktyg, där det analyseras hur mycket pengar som 
kommit in, vilka personalresurser som krävs och hur väl de kvalitativa målen har uppnåtts.  
 
Sin ledarstil beskriver Ledare 4 som väldigt personalinriktad och mycket tid läggs på 
medarbetarna. Det faller sig så eftersom de arbetar mycket med service och kvalitet och då är 
det viktigt att ha en nära relation till personalen för att de ska kunna leverera önskad kvalitet 
till gästerna. Ledare 4 försöker coacha och avlasta medarbetarna så långt det är möjligt, frågar 
om det finns något denne kan bistå dem med. Ledare 4 är prestigelös i sitt ledarskap (Ledare 
4, 2015). Det är viktigt att lyssna och känna in, menar denne, men även att vara rak och tydlig. 
 
 Då företaget arbetar väldigt målstyrt är det angeläget att direkt vid en nyanställning informera 
om vad som förväntas av den nya medarbetaren. Ledare 4 anser att ledarstyrkorna består i att 
bilda team som arbetar väl tillsammans. Rätt person hamnar på rätt plats. Vidare gäller det att 
inte vara konflikträdd som Ledare. Är något fel är det viktigt att adressera det snarast.  
Ledare 4 tycker att viktigaste arbetsuppgifterna består i att hålla koll på, och förmedla ut, de 
mål som är uppsatta samt göra uppföljningar på dessa. Det förväntas av Ledare 4 och dennes 
medarbetare att de högt ställda kraven uppfylls, både vad det gäller kvalitet och ekonomi. Då 
gäller det att alla är medvetna om vilka dessa mål är (Ledare 4, 2015). 
 
En bra ledare behöver ha god självkännedom, anser Ledare 4 (Ledare 4, 2015). För att kunna 
leda andra behöver man också ha insikt i sig själv och sitt beteende. Denne ska även vara 
organiserad, strukturerad och driven. Även i de situationer där egen kunskap och erfarenhet 
saknas är det viktigt med en positiv inställning och attityd. Ledare 4 tycker att det svåraste 
med att vara ledare är att få tiden att räcka till. Det gäller att både hinna titta uppåt och nedåt i 
organisationen och försöka tillgodose allas behov. ”Ibland känner man sig som köttet i en 
hamburgare”, säger Ledare 4 (Ledare 4, 2015). 

 
Ledare 4 hoppas att medarbetarna uppfattar denne som rak, ärlig och coachande.  

4.4.3 Styrning och strategi 
Vad det gäller lönsamhetsmått så arbetar företaget med ett mätverktyg som kallas PMI 
(Purchasing Managers Index). Där går de in varje dag och tittar på hur många timmar som är 
budgeterade för och hur många som förbrukats. Prognosen görs en månad i förväg. Företagets 
vision är att gästen ska känna sig som hemma när de bor på hotellet. För att leva upp till detta 
jobbas det mycket med personalen gällande service och kundbemötande. Ingenting ska vara 
omöjligt. Utöver de ekonomiska målen har avdelningen egna mål som består av att personalen 
ska trivas, det ska vara kul att gå till arbetet. Mycket fokus ligger på nytänkande.  
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Medarbetarna får gärna vara innovativa och komma med förslag och idéer till förbättringar. 
Ledare 4 anser att de arbetar mer med kvalitet än kvantitet (Ledare 4, 2015). De mätningar 
som görs, avseende kundnöjdhet, görs varje dag. Andra mål följs upp vecko- eller månadsvis.  
 
För att kommunicera ut de satta målen samlar Ledare 4 först avdelningscheferna så att 
tillsammans går igenom dessa. Efter att de bedömt om målen är möjliga att uppnå sätter de en 
strategi för hur de ska kunna nå dessa. Det är viktigt att vara överens, menar Ledare 4. 
Därefter går avdelningscheferna vidare till sina respektive avdelningar för att delge dem 
informationen. Någon uttalad styrmodell använd inte. 

4.4.4 Kvinnligt och manligt ledarskap 
Ledare 4 tror att en kvinnlig ledare får ta ett större psykologiskt ansvar gentemot sin personal, 
kontra en manlig kollega. Kanske kan det vara en förtroendefråga, spekulerar Ledare 4. 
Vidare tror denne att det kan vara en viss skillnad på hur manliga och kvinnliga ledare 
bemöts, dock utan att kunna specificera det närmare.  
 
Då företaget lever på service är det mycket av Ledare 4:s tid som går åt till att se till att den 
rätta känslan finns där för kunden. Viktigast av allt är ju kunderna, att de ska trivas och då 
måste allt vara perfekt (Ledare 4, 2015). Där kan det vara en skillnad mellan män och kvinnor 
menar Ledare 4. Kvinnor är mer omhändertagande och kan göra det där lilla extra som gör 
stor skillnad. Ledare 4 tar sig alltid tid för personalen, oavsett hur mycket annat som finns att 
göra. 

4.4.5 Utfall DISA-test 
Resultatet från personlighetstestet visar att Ledare 4 en blandning av färgerna röd, grön och 
blå. Den röda sidan visar att denne är extrovert, uppgiftsorienterad och gillar utmaningar 
samtidigt som den gröna sidan indikerar en stabil, omhändertagande lagspelare. Ledare 4 har 
en aning starkare blåa, analytisk sida som kombineras med ordningsamhet och anspråkslöshet. 

4.5 Ledare 5   
Intervjun med Ledare 5 utfördes via telefon, då denne är verksam på annan ort, den 6 maj 
2015 och tog cirka 30 minuter. Respondenten utförde personlighetstestet via mejl och 
återsände det därefter till oss.  

4.5.1 Bakgrund 
Ledare 5 är ägare och VD för sitt bolag och har 25 medarbetare anställda. 

4.5.2 Ledarposition 
Den dagliga rutinen är att stämma av med hotelldirektören för att se om hon behöver hjälp 
med något. Nästa steg är att gå igenom verksamheten för att se att de går i mål med de 
strategier och investeringsplaner som finns. Ledare 5 försöker få inspiration för att veta vad 
nästa steg är för bolaget. För att hitta inspirationen träffar denne en hel del studenter, 
samarbetar med hotelldirektören eller arbetar i det tysta. Ledare 5 försöker alltid känna in vad 
som kan vara framtiden och är ofta delaktig i seminarier. Ledare 5 beskriver sig själv som 
rättfram och delegerande men samtidigt lugn. Denne sätter upp mål och släpper därefter 
ansvaret till sin medarbetare.  
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De förväntningar som finns på Ledare 5 är att ge tydliga direktiv till medarbetarna, skapa en 
säker plattform för att de ska lyckas samt att hitta nya koncept som utvecklar bolaget. Ledare 
5 representerar bolaget utåt och har ett marknadsansvar. I övrigt ska medarbetarna känna 
trygghet, de ska veta att Ledare 5 finns där om något händer. Denne anser att det är viktigt att 
en ledare är närvarande när det behövs, rak och tydlig.  
 
Det svåra med att vara ledare att det ibland är svårt att känna in situationen, anser Ledare 5. 
Denne tycker att en ledare ska ha egenskaper som stunden kräver. Ledare 5 vet att 
medarbetarna tycker att denne är en bra lyssnare, varm, orädd, driven och en inkännande.  

4.5.3 Styrning och strategi 
För att nå företagets vision finns strategier för inre, yttre och långsiktiga mål. Strategierna är 
mestadels marknadsföringsrelaterade (Ledare 5, 2015). De har en varumärkesplattform med 
målstrategier som är femåriga. Bolaget arbetar även med kärnvärdena; sofistikerat, närvaro 
och passion. Dessa kärnvärden är sedan nedbrutna i olika underord som är anpassade till varje 
avdelning. Varje avdelning är i sin tur kopplade till en verksamhetsplan där det finns 
finansiella mål.  

För att planera målsättningen gällande varumärkesplattformen analyseras alla konkurrenter.  
De närmaste kunderna tillfrågas om vilka de anser vara bolagets svagheter och styrkor. 
Därefter granskas marknaden för att se om det finns en ledig position. Materialet gås igenom 
och analyseras för att se om det finns behov av att genomföra förändringar. Därefter arbetas 
målet fram. Här är det inte alltid respondenten  tycker sig kunna ta hänsyn till medarbetarnas 
åsikter. Ofta är målen redan satta och då gäller det mer att få med sig medarbetarna genom att 
formulera sig rätt. Det kan vara svårt att få fram det som ska uppnås om det strider mot andras 
vilja (Ledare 5, 2015). Målet bestäms av Ledare 5 men i övrigt lämnas genomförandet åt 
hotelldirektör, ledningsgrupp och medarbetare. 
 
Företaget mäter vilken omsättning varje gäst ska generera och hur många gäster som bör 
besöka dem under den tänkta perioden. Utvärdering från gästerna görs dagligen och är ett av 
kvalitetsmålen. Genom att arbeta enligt LEAN uppfylls mål som, till exempel, 
kvalitetsförbättring. LEAN är en verksamhetsutvecklingsstrategi som syftar till att maximera 
värdet för kunden samtidigt som färre resurser används ( Lean Enterprise Institute, Inc, 2015). 

4.5.4 Kvinnligt och manligt ledarskap 
Ledare 5 är övertygad om att det finns skillnader mellan kvinnors och mäns sätt att leda. 
Tanken grundar sig på att kvinnor och män är biologiskt olika. Män är mer hierarkiska, det 
ligger i deras instinkt (Ledare 5, 2015). Ledare 5 menar att om en grupp män pressas kommer 
drivkraften fram, den sitter i ryggraden. Det kan handla om prestige men det visar oftast vem 
som bör vara längst fram, i ledarsposition. Pressas en man och en kvinna i olika situationer så 
kommer deras reaktioner och aktioner att vara olika varandra, menar Ledare 5 (Ledare 5, 
2015). Vidare anser Ledare 5 att kvinnor har mer empati och omtanke än män. Denne tycker 
därför att kvinnliga ledare passar väldigt bra i till exempel servicebranschen där det är viktigt 
med just dessa egenskaper. 
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De bästa ledarna är de som kan ta till sig av varandras beteenden och lära av varandra, tycker 
Ledare 5 (Ledare 5, 2015). Oavsett om det gäller en man eller kvinna brukar respondenten ta 
tillvara på bra egenskaper hos andra ledare. Ledare 5 anser också att ledarskap handlar mycket 
om vem man leder, att ledarskapet måste anpassas efter situation. 
  
Ledare 5 menar att denne ibland kan uppleva en viss skillnad vad det gäller bemötandet från 
män och kvinnor. Detta upplevs dock inte som någon nackdel utan Ledare 5 försöker istället 
utnyttja situationen till det bästa. Respondenten menar att det finns olika egenskaper hos både 
män och kvinnor som är olika från person till person. Ledare 5 försöker alltid tänka 
situationsanpassat. 

4.5.5 Utfall DISA-test 
Personlighetstestet utfört av Ledare 5 visar färgerna gul och grön, där ingen av färgerna är 
mer dominant än den andra. Respondenten är en positiv person som älskar att vara i 
händelsernas centrum samtidigt som denne är en stabil omhändertagande lagspelare. 

4.6 Ledare 6  
Vi träffade Ledare 6 den 7 maj på dennes kontor här i Västerås. Intervjun tog totalt cirka 30 
minuter och DISA-testet utfördes av respondenten direkt efteråt. 

4.6.1 Bakgrund 
Titel: Regionschef 
Ledare 6 har arbetat som chef på företaget i fem år och har 22 personer anställda. 

4.6.2 Ledarposition 
Ledare 6 startar arbetsdagen med att gå igenom mejlen. Efter detta görs en dagsplanering och 
en prioritering av dagens viktigaste aktiviteter. Då Ledare 6 fungerar som stöttepelare till 
service- och försäljningschef stämmer denne av med dem så de är insatta i dagens aktiviteter. 
 
Ledare 6 beskriver sig själv mer som en ledare än en chef. Skillnaden består i att en chef 
pekar med hela handen och ger order medan ledaren snarare försöker få personalen 
motiverad, menar Ledare 6. Själv försöker respondenten att motivera genom att pusha och 
coacha medarbetarna till eget ansvar (Ledare 6, 2015).   

 
Den viktigaste uppgiften som en ledare har, enligt Ledare 6, är att leda och fördela arbetet. 
Respondenten vill få medarbetarna att göra ett bra arbete både för egen, men även företagets, 
skull. Företagsledningens förväntningar på Ledare 6 är att de resultat som planerats i budgeten 
nås. Ledare 6 ska även hålla ihop personalstyrkan och bilda ett bra team. Personalen förväntar 
sig en ledare som ställer upp för dem och ser till att de har de förutsättningar som behövs för 
att kunna nå de mål och krav som ledningen ställer.  
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Respondenten anser att de två viktigaste egenskaperna som ledare är att vara lyhörd samt att 
vara delaktig i gruppen. Just det sistnämnda är en av svårigheterna som Ledare 6 tar upp, att 
kunna vara delaktigt samtidigt som det är dennes ansvar att driva igenom beslut. Ledare 6 
arbetade på företaget innan denne blev tillförordnad chef vilket har medfört en bredare 
kunskap inom verksamhetsområdet. Detta ser Ledare 6 som en fördel vad det gäller 
ledarskapet.  
Ledare 6 har medarbetarnas förtroende och vet att denne finns där för dem om de behöver 
hjälp. Vidare försöker Ledare 6 att vara ett föredöme och delaktig i gruppen. 

4.6.3 Styrning och strategi 
När det gäller styrning och strategi arbetar företaget efter en tvåårig plan där en 
organisationsplan sätts upp för försäljnings- och serviceavdelningen. Ledningen vill uppnå en 
stabil försäljning. Företaget strävar efter att ha många bra säljare med bred kompetens. Den 
målsättningen är den absolut viktigaste och för att nå den finns en tydlig utvecklingsplan. När 
det gäller service så är det på samma sätt där. Målsättningen är att hålla ner servicetiderna och 
att ge snabb återkoppling till kunderna (Ledare 6, 2015).  
 
Företaget mäter i stort sett allting. På serviceavdelningen mäts bland annat svarstider till kund 
och antal servicejobb per dag. Försäljningsavdelningen mäter antal kundbesök per dag, antal 
bokade kundbesök per vecka, försäljning under innevarande månad samt prospekt för de 
kommande två månaderna. Uppföljning av alla mätetal görs varje måndag för respektive 
avdelning. Målsättningen är individuell och medarbetarna får genom avdelnings- och 
månadsmöten reda på vilken målsättning som gäller just dem. 

4.6.4 Kvinnligt och manligt ledarskap 
Ledare 6 är övertygad om att det är skillnad mellan kvinnors och mäns sätt att leda. Detta 
enligt egen erfarenhet. Tidigare i arbetslivet har Ledare 6 haft ledare av det kvinnliga könet 
och har då upplevt att de är mer chefsmässiga. Ledare 6 menar att de kvinnliga ledarna ofta 
har haft svårt att vara delaktig i gruppen. Detta kan bero på att de måste hävda sig, visa att det 
är just hon som är ledare (Ledare 6, 2015). Enligt Ledare 6 behöver inte männen hävda sig i 
samma utsträckning, de håller en mer konstant nivå i hur de möter medarbetare eller andra 
ledare.  

 
Ledare 6 upplever själv ingen skillnad i bemötandet från kvinnor och män.  

4.6.5 Utfall DISA-test 
Utfallet från Ledare 6 personlighetstest visar färgerna grönt och blått. Den gröna sidan 
indikerar att denne är en stabil, omhändertagande lagspelare som samtidigt är analytisk, 
ordningsam och anspråkslös. 
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4.7 Sammanställning utfall DISA-test 
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5. Analys 
I detta avsnitt analyseras insamlad och sammanställd data. Här presenteras även könet 
bakom de intervjuade ledarna för att underlätta analysmomentet. Undersökningens centrala 
begrepp får agera analysmodell. 

 
Kvinna:  Man: 
Ledare 1  Ledare 2 
Ledare 3  Ledare 5 
Ledare 4  Ledare 6 

 

5.1 Kvinnligt och manligt ledarskap 
Efter en sammanställning av svaren från de ledare som intervjuats visar det sig att åsikterna 
angående det manliga och kvinnliga ledarskapet går isär även här. Drygt hälften av 
respondenterna anser att det inte är någon skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap, 
utan att det istället beror på personliga egenskaper och kvaliteter. Den andra hälften tror dock, 
eller är helt övertygad om, att det finns skillnader. Till exempel blir Ledare 1:s spontana 
reaktion att det inte är någon skillnad men medger ändå att hon upplever att kvinnliga ledare 
fokuserar mer på relationer medan männen satsar mer på att bygga nätverk, vilket ofta gynnar 
dem ledarskapsmässigt (Ledare 1, 2015). Ledare 5 och 6 anser sig ha upplevt klara skillnader 
mellan manligt och kvinnligt ledarskap. I likhet med Wolfram, Mohr & Schyns (2007) menar 
de att män inte behöver hävda sig i sitt ledarskap i samma utsträckning som kvinnor, 
respekten kommer naturligt (Wolfram, Mohr, & Schyns, 2007). Det ligger i deras instinkt att 
befinna sig högst upp i hierarkin. Ylander (1997) menar att män alltid organiserar sig 
hieratiskt medan kvinnor bygger sin processorganisation på kommunikation (Ylander, 1997). 
Denna teori stöds av Ledare 1 som är noga med att påpeka att hon vill undvika hierarkier och 
istället vill skapa en teamkänsla. Dock nämner i stort sett samtliga respondenter, män som 
kvinnor, att gruppen och temakänslan är av yttersta vikt. 

Enligt Eagly & Johannessen-Schmidts (2003) studie i ämnet kvinnligt och manligt ledarskap 
tenderar kvinnor att använda sig av ett mer transformativt ledarskap (Eagly, Johannesen-
Schmidt, & van Engen, 2003). Två av de tre kvinnliga ledare som intervjuats instämmer i att 
de har benägenhet att ta på sig ett mer personligt ansvar för både medarbetar och arbetsplats 
än vad de tror att en manlig kollega skulle göra. Ledare 4 menar sig ha stöd för detta då hon 
vid ett tillfälle var föräldraledig och den manliga vikarien inte alls engagerade sig lika mycket 
i detaljer och personal (Ledare 4, 2015). Även Ledare 5 anser att kvinnor innehar mer empati 
och omtanke än den manliga motsvarigheten och passar därmed bättre inom servicebranschen 
samt vårdyrket. Detta stöds dock inte av resultatet från utfört DISA-test (se avsnitt 5.4) 

  



28 
	  

5.2 Ledarstil 
Ledare 6 vill vara en ledare, inte en chef. Med det menar han att en chef pekar med hela 
handen medan en ledare coachar sina medarbetare. Detta stärker Eagly´s (2007) påstående i 
studien ”Female Leadership Advantage and Disadvantage: Resolving the contradictions” om 
att bilden av den auktoritäre mannen är på väg att försvinna. Istället för att ge order vill ledare 
idag vara mer av en coach/mentor (Eagly, 2007). Flera av de andra respondenterna, till 
exempel Ledare 2 och 3, instämmer i detta och har uppgett just coaching som en viktig del i 
deras ledarskap. Det är viktigt att vara tillgänglig och ge medarbetarna de verktyg som de 
behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt vis. Genomgående anser de intervjuade 
ledarna att medarbetarna är företagets viktigaste tillgång. En utmaning för dem är att se till att 
rätt person hamnar på rätt plats, tycker både Ledare 1 och Ledare 4. I övrigt har de press på 
sig att tillgodose krav från både ledning och medarbetar, vilket i sort sett samtliga 
respondenter instämmer i. På grund av en snabb förändringstakt är detta inte alltid så enkelt, 
menar Ledare 1 och Ledare 3. Dagens direktiv eller information kanske är inaktuella redan 
dagen efter och då är det svårt att behålla trovärdigheten i sitt ledarskap. 

Tydlighet är ett centralt begrepp i ledarskapet för i stort sett samtliga respondenter. Detta är en 
typiskt manlig ledaregenskap, om man ska tro teorin, och definieras bland annat i den 
transaktionella ledarskapsmodellen (Ledarstil, 2015). Respondenterna hävdar att det gäller att 
vara lyhörd och kunna fatta beslut när situationen så kräver. Ledare 1 och 2 uttrycker att det är 
viktig att inte glömma bort att de är anställd för att verkställa och driva igenom beslut.  

Både Ledare 1 och Ledare 4 menar att det är viktigt med ett prestigelöst ledarskap och vill, 
likt det demokratiska ledarskapet, lyfta fram gruppen och låta dem vara delaktiga i besluten. 
Även Ledare 5 och Ledare 6 ger personalen stort eget ansvar. Teamkänsla är något som både 
Ledare 1 och Ledare 6 framhåller som grundläggande för att kunna arbeta mot uppsatta mål. 
Forslund (2009) menar att detta även är typiska egenskaper i den uppgifts- och 
relationsorienterade ledarskapsmodellen (Forslund, 2009). 

Ledare 5 försöker tänka situationsanpassat i alla lägen. Han menar att det är viktigt att vara 
närvarande och agera utefter det situationen kräver, något som även Ledare 1 instämmer i. 
Däri ligger även utmaningen, fortsätter Ledare 5, att vara lyhörd och att kunna förmedla det 
som behövs just då, så att alla är införstådda med vad som krävs. I övrigt är han 
resultatinriktad i sin ledarstil vilket korrelerar med det som Robinson & Lipman-Blumen 
(2003) beskriver som en typiskt manlig ledaregenskap (Robinson & Lipman-Blumen, 2003).  
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Samtliga respondenter är överens om att deras viktigaste uppgift är att leverera resultat. De är 
anställda av företagsledningen för att uppnå vissa mål och gör de inte det har de misslyckats i 
sitt ledarskap. 

Vid en sammanställning av intervjuerna där ledarna har svarat på frågan hur de tycker att en 
ledare ska vara framträder följande kännetecken: 

Män: rak, tydlig, lyhörd, delegerande, coachande, beslutsfattande, omtänksam, närvarande 
och driven 

Kvinnor: prestigelös, trygg, att man har integritet, skapar teamkänsla, tydlighet, delegerande, 
lyhörd, coachande, god självkännedom, organiserad, strukturerad och driven 

För att sammanfatta kan det konstateras att många av egenskaperna återfinns hos både 
männen och kvinnorna. Det verkar som om det inte finns några större skillnader mellan den 
manliga och kvinnliga ledarens uppfattning om vad som definierar effektivt ledarskap.  

5.3  Ekonomisk styrning och organisering 
Skärvad & Olsson (2011) säger att det är viktigt med tydliga, välformulerade mål samt 
statusuppdateringar om dessa så att alla medarbetare är införstådda i vad som gäller (Skärvad 
& Olsson, 2011). Vår studie visar att det hela tiden arbetas med kärnvärden, helhetstänk och 
den strategiska målbilden. I likhet med Olve & Samuelssons (2008) instruktioner för en 
effektiv affärsverksamhet arbetar samtliga med att, i samspel, med ägare/styrelse och 
medarbetare formulera dessa mål och ramar (Olve & Samuelson, 2008). En som skijler sig 
från övriga respondenter är Ledare 5. Eftersom det är han själv som är ägare och VD så har 
han egna mål med verksamheten. Dessa mål driver han igenom och är egentligen inte 
nämnvärt intresserad av vad medarbetarna tycker i frågan (Ledare 5, 2015). Efter att målen är 
satta bryts de ner, kommuniceras ut till medarbetarna, för att sedan följas upp och utvärderas. 
Denna arbetsgång gäller för samtliga respondenter. Målen kan dock variera beroende på 
företag och bransch och styrsystemen är olika utformade beroende på ägar- samt ledarskap. 
För att nu ut med de satta målen använder sig respondenterna ofta av möten, mejlkonversation 
eller videokonferenser. Uppföljningarna sker både dagligen, vecko- och månadsvis.  

5.4 Sammanställning DISA-test 
Utfallen (se avsnitt 4.2.1 och 4.2.2) från DISA-testen, där samtliga testresultat har 
sammanställts, indikerar att männen tenderar att vara mer omtänksamma än de kvinnliga 
ledarna. Det går alltså tvärtemot vad stereotypa könsroller avseende manliga och kvinnliga 
ledare hävdar. 43 % av de intervjuade manliga ledarna är med andra ord stabila, 
relationsbyggande personer som dessutom är goda lyssnare. Detta att jämföra med kvinnornas 
omvända siffror på 34 %. Nästan lika många kvinnor anser sig även vara analytiska, blåa, i 
sitt sätt att vara och leda. Blåa personer är noggranna och ser till att alla beslut är 
faktabaserade och ordentligt undersökta. Hos männen framträdde det blåa hos 14 %. 
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Näst efter det gröna var det gula mest framträdande hos männen. 36 % är energiska och 
optimistiska och de placerar sig ofta i händelsernas centrum. De är ivriga att dra igång nya 
arbetsuppgifter men är inte alltid lika bra på att avsluta dem. Hos kvinnorna var det 20 % som 
hade det gula i sitt beteende.  

Både kvinnorna och männen hade minst av det röda i sin personlighet, 13 % respektive 7 %. 
Det indikerar att dominans är deras minst framträdande drag. En röd person är mycket 
uppgiftsorienterad och ser det mesta som en utmaning. De är raka i sin kommunikation och 
har inga problem med att ha en avvikande åsikt. Intressant är att även här går testet emot de 
manliga och kvinnliga ledarskapsstereotyperna då det är kvinnorna som uppvisar högst 
procent i att vara tydlig och rak i sin personlighet. 

Sammanfattningsvis ska sägas att av de ledare som intervjuats var det endast de kvinnliga 
ledarna som visade röda tendenser. Detta framgår även i empiridelen. Vidare kan det ibland 
vara så att någon av färgerna varit mer framträdande hos var och en av dem. Detta 
framkommer dock inte i vår sammanställning men däremot i empiridelen. 
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 6. Slutsats och diskussion 
I detta avslutade avsnitt besvaras frågeställning och slutsatser dras med stöd från 
referensram och insamlad empiri. 

Samtliga ledare som intervjuats för denna uppsats är väl insatta i vad som förväntas av dem 
och hur de uppfattas, av såväl ledning som medarbetare. Regelbundna utvärderingar görs där 
de får feedback på ledarskapet, vilket gör att deras självkännedom är god. Många av dem hade 
redan utfört personlighetstester i olika former och var väl införstådda med vilken färg och 
vilka beteenden som var karaktäristiska för just dem. Ledare 4 menade att självinsikt är en 
förutsättning för att kunna utöva ett väl fungerande ledarskap (Ledare 4, 2015). Detta menar 
även beteendeforskningen, som hävdar att de mest effektiva människorna är de som har 
förståelse för hur de reagerar och agerar i olika situationer (Erikson, 2014). Därmed är det 
knappast någon slump att samtliga respondenter innehar goda kunskaper inom ämnet 
ledarskap. 

Uttrycken för hur en bra ledare ska vara och agera tedde sig tämligen lika hos respondenterna. 
Uppsatsens referensram återspeglas i hög grad i praktiken. En ledare idag är väl bekant med 
vikten av kommunikation, välformulerade mål och att organisera sig effektivt med hjälp av 
kompetent personal. Då vi sammanställde svaren från våra intervjuer kunde vi inte urskilja 
någon skillnad mellan hur den manliga eller kvinnliga ledaren strukturerade och organiserade 
sina resurser. Alla uttryckte ett förtroende för medarbetarna, vikten av att coacha och leda 
dem, snarare än att beordra dem. Något som faller under ledarskapsmodeller såsom coaching 
och demokratiskt ledarskap.  

Några konkreta, uttalade styrsystem var det ingen av ledarna som använde sig av. Dock kan vi 
konstatera att styrsystem ter sig något olika beroende på hur organisationen ser ut och är 
uppbyggd. Då Ledare 5 både är ägare och VD för sitt bolag är det han som själv sätter upp de 
mål som ska nås. Han har egna visioner för verksamheten och det är inte alltid han lägger 
någon vikt vid om medarbetarna håller med om att företaget styr åt rätt håll eller inte. I ett 
entreprenörsstyrt bolag blir det därför enklare att använda sig av en mindre formaliserad 
styrning.  För de större företagen, där ledarens uppgift blir att implementera redan uppsatta 
mål och visioner, antas ett mer formellt styrsystem. Personliga värderingar får stå åt sidan för 
yrkesmässiga krav då de trots allt är anställda för att verkställa företagets mål och visioner. 
Trots att ledarna inte alltid själva formulerat målen så arbetades det ändå efter samma idé. 
Målen bröts ner i delmål, kommunicerades ut till medarbetarna och följdes därefter upp för 
utvärdering. Detta är viktiga beståndsdelar i ledarskapet och underlättar den ekonomiska 
styrningen (Skärvad & Olsson, 2011).  Detta arbetssätt användes av manlig såväl som 
kvinnlig ledare.  

Eagly & Johnson (1990) hävdar genom tidigare forskning att kvinnorna tenderar att anamma 
en mer demokratisk eller transformativ ledarstil (Eagly & Johnson, 1990). Stöd för detta 
återfinns i intervjuerna där en viss indikation på att de kvinnliga ledarna är mer omvårdande 
och personliga framträder. 
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Att även männen är mer transaktionella och resultatinriktade i sitt ledarskap stöds av Ledare 
2:s uttryck; ”för mycket myspys och kuddar leder ingenstans” (Ledare 2, 2015). Vidare ger 
han, men även Ledare 5 och 6, medarbetarna mycket eget ansvar och förväntar sig att de hör 
av sig till honom om de har problem med något. Även detta är signifikant för det 
transaktionella ledarskapet.  

Däremot pekar utfallet av DISA-testet i en helt annan riktning. Här framstår de manliga 
ledarna som mer omvårdande än kvinnorna, då de har en högre procent av grönt beteende. 
Detta överensstämmer med Alice H. Eagly´s påstående om att normen och mallen för 
ledarskapet har genomgått en förändring (Eagly, 2007). Bilden av den auktoritäre mannen bör 
omvärderas då även den manliga ledaren har anammat den transformativa ledarstilen. 
Troligtvis för att de, i likhet med Alice H. Eagly´s studier om att vad som karaktäriserar en 
effektiv ledare, har kommit fram till att det lönar sig att tillgodose medarbetaren och dess 
behov av uppmuntran och engagemang om de vill kunna nå företagets ekonomiska mål (ibid). 

I likhet med det ANOVA-test som utfördes av Wolfram, Mohr & Schyns (2007), där det 
framkommer att kvinnliga ledare har svårt att bli accepterade då de blir konfronterade med 
motstridiga förväntningar på deras ledarskap, konstateras att de ledare som intervjuats för 
denna uppsats hade delade meningar avseende det manliga och kvinnliga ledarskapet 
(Wolfram, Mohr, & Schyns, 2007). Hälften hävdade att det fanns klara skillnader mellan hur 
en kvinna leder en organisation medan den andra hälften var mer tveksam till om det fanns 
några skillnader. Ledare 5 hävdar att eftersom män och kvinnor rent genetiskt är olika är det 
självklart att de är olika i sitt ledarskap. ”I en krissituation reagerar män och kvinnor olika, det 
sitter i ryggraden”, menar Ledare 5 som därmed, i egenskap av manlig befattningshavare, ger 
stöd åt Sutton & Moore (1985) som menar att även om ”the glass ceiling” är på god väg att 
spricka så kvartstår fortfarande viss skepsis vad det gäller kvinnors förmåga att leda. Särskilt 
hos just manliga befattningshavare (Eagly, Karau, & Makhijani, 1995). Även Eagly´s (2007) 
studie ”Female leadership Advantage and Disadvantage: Resolving the contradictions”, om 
kulturella stereotyper där kvinnor förväntas vara på ett visst sätt, får understöd av Ledare 5. 
Han är övertygad om att kvinnor är mer omvårdande och därmed lämpar sig att arbeta inom 
servicebranschen. 

En fråga som väcks då intervjusvar och DISA-test har analyserats är om det kan vara så att 
kulturella stereotyper resulterar i att kvinnliga ledare kompenserar genom att anamma typiskt 
manliga ledaregenskaper. Återigen med hänvisning till Wolfram, Mohr & Schyns (2007) 
kontra vårt DISA-test. Ett exempel kan vara att även de kvinnliga ledare vi intervjuat nämner 
att det är viktigt att vara tydlig i sitt ledarskap, Ledare 1 menar att hon till och med är 
auktoritär när situationen kräver det, något som i teorin karaktäriserar det transaktionella 
ledarskapet. Vi låter dock detta vara osagt då vi inte har tillräckligt med fakta som stöder detta 
även om tanken ändå finns där.  

Mer troligt finner vi, att om det har funnits någon skillnad, så har nu både de manliga ledarna 
och kvinnliga ledarna anpassat sig efter det moderna samhället, med dess snabba 
förändringstakt. En anpassning som syftar till att maximera och effektivisera de resurser som 
finns att tillgå, däribland medarbetarna. 
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En medarbetare idag kräver mer än tidigare (Starrin, 2013). De har ett behov att bli sedda och 
att vara delaktiga i beslutsprocesser. Den omvårdande faktorn är viktig. Detta fordrar att 
ledarskapet fogar sig. Resultatet från DISA-testet pekar i tydlig riktning mot ett mer 
demokratiskt och omhändertagande ledarskap. Detta kan i sin tur styrkas av tidigare forskning 
som hävdar att det transformativa ledarskapet har visat sig mer effektivt (Eagly, 2007) och 
därmed lönar sig att anamma.  

Avslutningsvis kan konstateras att undersökningen inte finner några belägg för att den 
kvinnliga eller manliga ledaren anammar någon särskild ledarstil, även om DISA-testet 
indikerar att männen är något mer omvårdande i sin personlighet medan kvinnorna blandar de 
analytiska och omvårdande egenskaperna. Då ledare ofta befinner sig i föränderliga miljöer, 
där det gäller att agera tillfredsställande både gentemot företagsledning såväl som 
medarbetare, uppstår ofta känslan av att vara ”köttet i en hamburgare” som Ledare 4 så 
målande uttryckte det (Ledare 4, 2015).  I dessa lägen handlar det om att försöka anpassa sig 
efter de situationer som uppstår. För att kunna göra det, och därmed förverkliga företagets 
ekonomiska mål, kombineras istället olika ledarskapsmodeller. Ledare 1 menar att i vissa 
lägen, och i vissa organisationer, krävs det att hon agerar auktoritärt medan andra situationer 
kräver en annan framtoning. Även flera respondenter menar att de agerar utifrån det som 
situationen kräver och anammar därmed ett situationsanpassat ledarskap. Detta oavsett om de 
är man eller kvinna.  

Ett effektivt och framgångsrikt ledarskap syftar till att anpassa sig efter organisation och 
situation och enligt Forslund (2009) är den mest effektivare ledaren den som kombinerar flera 
ledarstilar. Det är så vi sammanfattar vår undersökning. Precis som van Emmerick, Wendt & 
Euwma (2010) hävdar vi att det hos varje enskild ledare finns egenskaper och personlighet 
som avspeglas i deras ledarskap (van Emmerik, Wendt, & Euwema, 2010). Att detta skulle ha 
något med könstillhörighet att göra finner vi väldigt lite, om ens något, stöd för. Mer troligt är 
att en ledare måste leva upp till de förväntningar och krav på effektivitet som ställs och 
leverera resultat genom att uppnå och förverkliga företagets ekonomiska mål. För att kunna 
göra detta måste de resurser som finns att tillgå organiseras och struktureras på bästa sätt. 
Detta, återigen, oavsett manlig eller kvinnlig ledare. 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Genom uppsatsens gång har vi ständigt återkommit till de förväntningar som åligger en 
manlig kontra kvinnlig ledare. Även om forskning och studier visar på ett jämlikt ledarskap 
mellan män och kvinnor förekommer ofta begrepp som stereotypa könsroller och 
förväntningar när man läser om manligt och kvinnligt ledarskap. Vi tycker därför att det vore 
intressant med en undersökning som mer inriktar sig mot generella stereotyper som de 
manliga och kvinnliga ledarna måste hantera. 

Det kan även vara tänkvärt att gå högre upp i hierarkin för att se hur ledarskapet ser ut där. 
Blir utfallet på DISA-testen annorlunda och stöter man på andra typer av frågeställningar på 
toppchefsnivå jämfört med mellanchefsnivå? Forskare hävdar att ju högre upp i hierarkin man 
kommer desto mindre blir skillnaderna. Hur kommer det sig då att det finns så få kvinnliga 
ledare på toppositioner?  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Bakgrund 

• Vilken är din position?  
• Hur många anställda har du under dig? 

 
Din ledarposition 

• Beskriv ditt arbete? Hur ser din dagsrutin ut? 
• Hur skulle du beskriva din ledarstil?  
• Vad förväntas av dig som ledare? Vilka är dina viktigaste uppgifter? 
• Vilka egenskaper behöver en bra ledare ha?  
• Vad är svårast med att vara ledare? 
• Hur tror du att dina medarbetare uppfattar dig? 
• Gör du skillnad på dig som person och på dig som ledare (”rollmässigt”)? 

 
Styrning, strategi 

• Vad har företaget för målsättning/vision? 
• Har ni något lönsamhetsmått inom avdelningen/företaget? I så fall vilken/vilka? 
• Vad mäter ni?  
• Hur mäts det och när/hur ofta sker mätningen? 
• Vilken strategi använder ni för att uppnå målsättningen? 
• Hur kommuniceras målsättningen till medarbetarna?  
• Hur gör du gällande planering av målsättningen? Använder du dig av någon speciell 

modell? 
• Använder ni någon särskild styrmodell/medel? 

 
Kvinnligt/Manligt ledarskap 

• Tror du att det finns skillnader mellan kvinnor och mäns sätt att leda? Varför? 
Utveckla. 

• Tror du att manliga respektive kvinnliga ledare bemöts olika? Egna erfarenheter? 
• Upplever du någon skillnad på hur män och kvinnor bemöter dig som ledare? På vilket 

sätt i så fall? 
• Hade det varit någon skillnad om du hade varit manlig/kvinnlig ledare tror du? På 

vilket sätt i så fall? 
• Anser du att en ledares känslor påverkar de anställda och i sådana fall hur? 

 
 

 



	   	   	  

	  

Bilaga 2 DISA-test 
 
Välj en ”mest” och ”minst” på varje delfråga. 

Fråga 1:  

I min arbetsmiljö är det mest viktigt för mig att... 

☐ Hjälpa medarbetare och att vara i en lugn arbetsmiljö. 
☐ Känna att mina medarbetare ser upp till mig och att kunna fatta egna beslut. 
☐ Veta exakt vad som förväntas av mig och slutföra en uppgift innan du påbörjar en annan. 
☐ Få saker gjorda och visa resultat. 

I min arbetsmiljö är det minst viktigt för mig att... 

☐ Hjälpa medarbetare och att vara i en lugn arbetsmiljö. 
☐ Känna att mina medarbetare ser upp till mig och att kunna fatta egna beslut. 
☐ Veta exakt vad som förväntas av mig och slutföra en uppgift innan du påbörjar en annan. 
☐ Få saker gjorda och visa resultat. 

Fråga 2:  

När någon kommer med ett förslag eller har en åsikt som jag inte håller med om är det 
mest sannolikt att jag... 

☐ Berättar för dem att jag inte håller med. 
☐ Säger något humoristiskt. 
☐ Ber om mer information. 
☐ Nickar, men säger ingenting. 

När någon kommer med ett förslag eller har en åsikt som jag inte håller med om är det 
minst sannolikt att jag… 

☐ Berättar för dem att jag inte håller med. 
☐ Säger något humoristiskt. 
☐ Ber om mer information. 
☐ Nickar, men säger ingenting. 

 

 

 

 



	   	   	  

 
	  

Fråga 3:  
 
När jag arbetar i grupp och det uppstår en svårighet av något slag, är det mest troligt att 
jag säger ... 

☐ Ryck upp er! Det här klarar vi! 
☐ Låt oss fatta ett beslut! 
☐ Vad tycker ni? Det är viktigt för mig att alla känner sig bekväma i situationen. 
☐ Låt oss gå igenom detta mer noggrant. Har vi alla data vi behöver? 

När jag arbetar i grupp och det uppstår en svårighet av något slag, är det minst troligt 
att jag säger ... 

☐ Ryck upp er! Det här klarar vi! 
☐ Låt oss fatta ett beslut! 
☐ Vad tycker ni? Det är viktigt för mig att alla känner sig bekväma i situationen. 
☐ Låt oss gå igenom detta mer noggrant. Har vi alla data vi behöver? 
 
Fråga 4:  

Min inställning till detaljarbete - som undersökningar och analys av data - är oftast 
mest... 

☐ Positiv. Jag tycker om undersökning- och analysarbete. 
☐ Jag gör det om det kommer att ge ett bättre och snabbare resultat. 
☐ Jag gör det om det resulterar i att andra får högre tankar om mig. 
☐ Jag gör det om det hjälper eller gör saker enklare för andra. 

Min inställning till detaljarbete - som undersökningar och analys av data - är oftast 
minst... 

☐ Positiv. Jag tycker om undersökning- och analysarbete. 
☐ Jag gör det om det kommer att ge ett bättre och snabbare resultat. 
☐ Jag gör det om det resulterar i att andra får högre tankar om mig. 
☐ Jag gör det om det hjälper eller gör saker enklare för andra. 
 
 

 

 

 

 



	   	   	  

 
	  

 

Fråga 5:  
 
När jag är på ett evenemang med många människor som jag inte har träffat tidigare, är 
det mest sannolikt att jag... 

☐ Hittar en liten grupp människor som jag känner mig bekväm med och talar med dem i lugn 
     och ro. 
☐ Hittar en avskild plats för att observera händelserna i rummet och sitter tyst om inte någon 
     tilltalar mig. 
☐ Passar på att träffa och prata med så många som möjligt innan evenemanget är över. 
☐ Går endast dit på grund av att det är någon/några personer som jag behöver prata med. 

När jag är på ett evenemang med många människor som jag inte har träffat tidigare är 
det minst sannolikt att jag... 

☐ Hittar en liten grupp människor som jag känner mig bekväm med och talar med dem i lugn 
     och ro. 
☐ Hittar en avskild plats för att observera händelserna i rummet och sitter tyst om inte någon 
     tilltalar mig.     
☐ Passar på att träffa och prata med så många som möjligt innan evenemanget är över. 
☐ Går endast dit på grund av att det är någon/några personer som jag behöver prata med. 

Fråga 6:  

Jag ser mig själv mest som ... 

☐ Verkställande, drivande, och uträttande. 
☐ Tålmodig, snäll och hjälpsam. 
☐ Logisk, saklig och korrekt. 
☐ Vänlig, rolig och övertygande. 

Jag ser mig själv minst som ... 

☐ Verkställande, drivande, och uträttande. 
☐ Tålmodig, snäll och hjälpsam. 
☐ Logisk, saklig och korrekt. 
☐ Vänlig, rolig och övertygande. 

 

 

 



	   	   	  

 
	  

Fråga 7:  

När jag hör om en kommande förändring, är det mest sannolikt att jag tänker ... 

☐ Hur påverkar det mig? 
☐ Finns det en bra bakomliggande anledning till förändringen? 
☐ Hur förbättrar detta resultaten och höjer tempot? 
☐ Hur påverkar det alla inblandade? 

När jag hör om en kommande förändring, är jag minst benägna att tänka ... 

☐ Hur påverkar det mig? 
☐ Finns det en bra, bakomliggande anledning till förändringen? 
☐ Hur förbättrar detta resultaten och höjer tempot? 
☐ Hur påverkar det alla inblandade? 

Fråga 8:  

Det mest korrekta sättet att beskriva min syn på arbete är... 

☐ Planerar ditt arbete och arbeta efter din plan. 
☐ Hur vill du att jag ska göra det här? 
☐ Är det fler än jag som kommer att göra det här? Finns det någon att rådfråga? 
☐ Få det gjort. Vad händer härnäst? 

 
Det minst korrekta sättet att beskriva min syn på arbete är ... 

☐ Planerar ditt arbete och arbeta efter din plan. 
☐ Hur vill du att jag ska göra det här? 
☐ Är det fler än jag som kommer att göra det här? Finns det någon att rådfråga? 
☐ Få det gjort. Vad händer härnäst? 

Fråga 9:  
 
Den typ av arbetsuppgifter som jag tycker mest om involverar ... 

☐ Fartfyllda, snabbt föränderliga arbetsuppgifter som genererar framsteg. 
☐ Att arbeta ensam och fokusera på uppgiften för att kunna få bästa möjliga resultat. 
☐ Bekväma och förutsägbara uppgifter som underlättar för gruppen. 
☐ Interagera med medarbetarna för att skapa energi och nya idéer. 

 

 



	   	   	  

 
	  

Den typ av arbetsuppgifter som jag tycker minst om involverar... 

☐ Fartfyllda, snabbt föränderliga arbetsuppgifter som genererar framsteg. 
☐ Att arbeta ensam och fokusera på uppgiften för att kunna få bästa möjliga resultat. 
☐ Bekväma och förutsägbara uppgifter som underlättar för gruppen. 
☐ Interagera med medarbetarna för att skapa energi och nya idéer. 

Fråga 10:  

När jag får ett telefonsamtal, är jag mest intresserad av ... 

☐ Att prata med den person som ringde. 
☐ Att få veta vad hon vill att jag ska göra. 
☐ Varför hon ringde. 
☐ Hur jag kan stå till tjänst. 

När jag får ett telefonsamtal, är jag minst intresserad av ... 

☐ Att prata med den person som ringde. 
☐ Att få veta vad hon vill att jag ska göra. 
☐ Varför hon ringde. 
☐ Hur jag kan stå till tjänst. 

Fråga 11:  
 
Det någon skulle kunna säga som får mest positiv inverkan på mig är ... 

☐ Jag uppskattar verkligen dig. 
☐ Du är fantastisk!  
☐ Du får mycket uträttat. 
☐ Du gör ett utmärkt arbete. 

Det någon skulle kunna säga som får minst positiv inverkan på mig är ... 

☐ Jag uppskattar verkligen dig. 
☐ Du är fantastisk!  
☐ Du får mycket uträttat. 
☐ Du gör ett utmärkt arbete. 

 

 

 

 



	   	   	  

 
	  

Fråga 12:  

De uppgifter som jag tycker mest om är att ... 

☐ Samla och värdera information för att utveckla och skapa processer. 
☐ Uppnå resultat och klara utmaningar. 
☐ Göra det jag redan kan och att göra det i min egen takt. 
☐ Arbeta med många olika människor och med många olika arbetsuppgifter för att hålla dem 
     intressanta. 

De uppgifter som jag tycker minst om är att... 

☐ Samla och värdera information för att utveckla och skapa processer. 
☐ Uppnå resultat och klara utmaningar. 
☐ Göra det jag redan kan och att göra det i min egen takt. 
☐ Arbeta med många olika människor och med många olika arbetsuppgifter för att hålla dem 
     intressanta. 

 

 

 

 

 


