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Delat ledarskap i genusperspektiv 

 Eva Furuheim 

Intresset för ledarskapsforskning har ökat de senaste åren och den forskning som 
bedrivits mest är inriktad på individnivå t.ex. hur en bra ledare ska vara och vilken 
ledarskapsstil som uppnår de bästa resultaten. Delat ledarskap är något som 
funnits länge och det innebär att två eller flera personer delar på en 

ledarbefattning. Undersökningen baserades på intervjuer av 12 stycken ledare, sex 
män och sex kvinnor från sex olika branscher. Undersökningen hade fokus på 
delat ledarskap ur kvinnligt respektive manligt synsätt, för att se hur 
informanterna upplevde delat ledarskap i genusperspektiv. Innehålls analys 
genomfördes som resulterade i 14 kategorier som blev fyra teman, ledarroll, 
kompetens, beslutsprocessen och genus. De äldre cheferna trodde i större 
utsträckning än de yngre cheferna att genus hade betydelse för ledarskapsroll och 
beteende. 

Keywords: Delat ledarskap, Genus, Stereotyper 

Shared leadership in a gender perspective 

 Eva Furuheim 

Interest in leadership research has increased in recent years but the research has 
been more focused at the individual level, for example how a good leader should 
be, and what style of leadership that achieves the best results. Shared leadership 
is something that has existed for some time, and it means that two or more people 
share a managerial position. The survey was based on interviews with 12 leaders, 
six men and six women from six different organizations the study focused on 
shared leadership of the feminine and masculine approach, to see how the 
informants experienced shared leadership in the gender perspective. A content 
analysis was carried out which resulted in 14 category which became four themes, 
leadership, competence, decision-making and gender. The older managers 
thought to a greater extent than the younger that gender was important for the 
leadership role and behavior. 

 
Keywords: Shared Leadership, Gender, Stereotypes 
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    Inledning. 

Ledarskap är något naturligt som finns hos människor och djur då vi lever i flockar och 
samhällen. För att flocken eller samhället ska fungera krävs det att någon leder, en s.k. 
flockledare. Ledarskapet finns hemma, på arbetet och i skolan och kan se ut på olika sätt. 
”Betydelsen av ordet ledarskap förklarat ur ett organisatoriskt synsätt är ett speciellt beteende 
som människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande” 

(Jacobsen & Thorsvik, 2006, s. 473-474). Men det är också en aktiv process som hela tiden 
måste utvecklas. Det handlar om att en ledare eller flera gemensamt ska påverka andra 
människor och motivera dem till att samarbeta och se till att verksamhetens mål uppnås. 
(Jacobsen & Thorsvik, 2006). Många forskare är överens om att det finns ledarbeteenden som 
bevisligen och markant ökar effektiviteten i organisationen och får människor att både prestera 
och må bättre (Tornberg, 2012). Men det finns även beteenden som inte gynnar verksamheten. 
En studie som utfördes av Gelzheiser, Meyers och Meyers (2001) visade att team som bara har 
en dominant ledare var mindre effektiva och det var mera intriger i teamet som i sin tur ledde 
till att beslutsprocessen blev ineffektiv och utdragen. De team som hade en ledare som var 
delaktig i teamet och såg till att medlemmarna fick vara delaktiga i organisationens beslut 
visade att beslutsprocessen blev framgångsrik. 
En ledare och chef är enligt Döös, Backström och Wilhelmson (2010) en person som har en 
hög status, ett tungt ansvar, fattar beslut, deltar i möten och har ett stort ansvarsområde i 
organisationen som kan leda till ett förminskat vardagsarbete, trots att det som görs i vardagen 
är det som kräver det mesta av arbetstiden och lägger grund för hur organisationen fungerar. En 
ledare och chef som har tid att vara ute i organisationen har lättare att skapa kontakter och 
relationer med sina medarbetare som leder till förtroende och ökat ansvar som i sin tur leder till 
att organisationen når upp till sina mål.  
När ordet ledare eller chef dyker upp tänker de flesta människor på en person, men i Sverige i 
dag har fyra av tio chefer delat ledarskap av någon sort. Det kan bero på att det är svårt att 
rekrytera endast en person som vill ta på sig uppdraget, ansvaret eller inte har den rätta 
kompetensen för uppdraget (Döös et al., 2010). Egenskapen kompetens förklaras av Meretoja 
och Koponen (2011) som flera egenskaper en person bär med sig som består av färdigheter, 
lämplighet, förmåga, kapacitet och med värderingar och attityder har kunskap inom ett specifikt 
område. Med delat ledarskap finner man även ökad kompetens. ”Att samarbeta i ett delat 
ledarskap är ett sätt att finna ork och klokskap, men som i allt mänskligt finns det också problem 
och svårigheter som bör hanteras” (Döös et al., 2010, s. 9).  
 

Delat ledarskap 
 
Delat ledarskap kan enligt Döös, Backström och Wilhelmson (2013) presenteras från olika 
perspektiv.  
Uppgiftsperspektivet: Där redovisas vilket ansvar som ligger på ledarna och deras befogenheter. 
Organisationsperspektivet: Hur ledarna har delat eller inte delat upp organisationen emellan 
varandra.  
Upplevelseperspektivet: Hur cheferna själva uppfattar sin roll inom det delade ledarskapet som 
t ex prestigelöshet, gemensamma mål och värdegrunder och förtroende för att den andre ledaren 
ska föra arbetstagarna och företagets mål så det uppnås. 
Döös et al., (2013)  hävdar att man även kan dela upp delat ledarskap i underkategorier beroende 

på hur man delat ledarskapet emellan sig som ledare och dessa underkategorier är: 
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Samledarskap där båda cheferna har samma ansvar och befogenheter dvs. formellt 

samma ansvar.  

Funktionellt delat ledarskap har ledarskapet samma ansvar och befogenheter, men uppdelat 
i olika arbetsuppgifter.  
Skuggledarskap har man delat på ansvaret och befogenheterna, fast man har gemensamma 

arbetsuppgifter.  
Fördelat ledarskap delar ledarna på ansvar och befogenheter och de har även uppdelade 
arbetsuppgifter. Döös et al., (2013) hävdar att delat ledarskap ger mera stöd i själva ledarskapet. 
Som ledare utvecklas man eftersom man lär sig av varandra och detta ger ökad kompetens. 
O`Toole, Galbraith och Lawler (2002) belyser en annan viktig del i delat ledarskap då de hävdar 
att vikten av delat ledarskap inte endast går ut på att ledarna ska få en bättre arbetsmiljö utan 
även de anställda, då ledarna får mera tid att vara ute i verksamheten. När ledarna får mera tid 
att vara ute i verksamheten och på så vis kan bygga relationer och bli mera insatta i 
arbetstagarnas uppgifter så kan det leda till förbättrade relationer mellan ledning och 
arbetstagare som i slutet leder till att organisation och arbetstagare utvecklas och arbetsmiljön 

blir bättre. Det finns flera sätt att dela in sitt ledarskap på, både nationellt och internationellt har 
man olika tolkningar på vad ett delat ledarskap är. Rosengren (2008) har delat upp ledarskapet 
i två olika grupper: 
Äkta dubbelkommando, där ledarna har gemensamma kompetensområden. Cheferna har lika 
stor del i ledarskapet och fattar beslut gemensamt.  
Oäkta dubbelkommando, där cheferna har delat upp ledarskapet i kompetens områden och är 
fria att fatta beslut inom dessa områden. 
Nackdelar med delat ledarskap kan vara att det tar lång tid i beslutsprocesserna, otydligt 
ledarskap som kan leda till konflikter mellan ledarna och inom organisationen  
(Döös et al., 2013). 
 

Genus 
 
Det finns ingen speciell teori som berör delat ledarskap ur genusperspektiv, men däremot finns 
det mycket forskat om genus och ledarskap, dvs. manlig och kvinnligt ledarskap och dess 
likheter och skillnader. Genus skapas redan när vi är små barn och vi blir formade på olika sätt, 
även i förskolan och skolan blir vi påverkade. 
Hirdman (1988) presenterade en teori som hon kallar för genuskontraktet, och med dess 
grundprinciper vill hon beskriva skillnader i förutsättningar för kvinnor och män. Detta kontrakt 
har tre grundprinciper. I den första principen hävdar hon att kvinnor och män är dikotomier, 
dvs. varandras motsats. Där män och kvinnor hålls isär på olika sätt t.ex. med olika leksaker 
som barn och på äldre dagar olika yrken. Den andra principen hon beskriver är hur vi sätter 
högre värde på männen och som t.ex. beskriver att en flicka som är manlig i positiv riktning är 
pojkflicka men en pojke som är feminin är flickaktig vilket är negativt riktat. Sista principen 
förklarar att människor oavsett ålder eller kön skapar genus utan att vi vet om det. 
Hirdman(1988) menar att även om kontraktet är mera gynnsamt för män, så är vi alla män som 
kvinnor med och upprätthåller genuskontraktet (Hirdman, 1988). I sin teori förklarar hon vad 
maskulinums första lag är och sammanfattar detta ” att vara Man är att inte vara Kvinna” Enligt 
Hirdman (2008) har definitionen av vad en kvinna är varierat i olika tider men alltid beskrivits 
utifrån sitt förhållande till mannen. 
En annan forskare Ås (1978) beskriver härskartekniken, hur den kan utövas mellan vuxna och 
barn och emellan män och kvinnor. Med den tekniken som hon beskriver vill hon påvisa hur 
genus skapas genom makt och hur människor över- och under sig och grupperas i vårt samhälle. 
Den som är härskaren kan utöva sin makt med olika tekniker genom att: förlöjliga personer, 
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undanhålla dem information, utöva olika bestraffningar, belägga personer med skuld och skam, 
objektifiering, hot alternativt hot om våld och splittring (Ås, 2004). När en kvinna i en högt 
ledande position redovisar eller framför något, diskuteras och kommenteras inte innehållet i 
vad hon sagt, hennes manliga kollegor kommenterar istället hennes utseende.  Ås (2014) hävdar 
att det är de fem första utav de sju härskateknikerna som t.ex. män använder sig av för att styra 
kvinnor. Däremot är härskartekniker könsneutralt, och används när människor vill hävda sig 
och markera status. D.v.s. kvinnor använder t.ex. härskartekniker mot andra kvinnor och barn 
också, men enligt Ås (2014) är det den här tekniken som hon menar att makt och genus skapas 
i från. 
Begreppet genus beskriver och används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns 
sociala beteende (Argyrous & Stilwell, 2003). Detta betyder också att ordet genus innebär en 
öppenhet för överskridande och förändringar.” Genus fokuserar på relationerna mellan könen, 
mäns och kvinnors beteende, sysslor och vad som anses manligt och kvinnligt. Detta kan 
sammanfattas med att det inte handlar om biologiska skillnader mellan män och kvinnor utan 
varje enskild människas tolkning av dessa skillnader” (Hjertson & Svaleryd, 2011 s. 40). Ett 
exempel är att människor förknippar yrken som ett manligt eller ett kvinnligt beteende t.ex 
sjuksköterska är kvinnligt och vårdande, militären manligt och ska försvara osv. Yrkesgruppen 
skapas utifrån det kön som är mest representerat i det yrket (Alvesson & Due Billing, 2011). 
Förr kunde kvinnor anses som okvinnliga om de hade ett manligt jobb och män som hade 
kvinnliga jobb ansågs vara homosexuella. Dessa könsstereotypa värderingar (uppfattningar 
som leder till att skillnaderna mellan kvinnor och män blir större och de individuella 
skillnaderna inom gruppen mindre) har gjort att kvinnor som vill göra karriär är det, eller 
åtminstone har det varit, mer gynnsamt för dem att identifiera sig med manliga egenskaper än 
med kvinnliga.  Eftersom vi människor ställer det maskulina mot det feminina ansågs det förr 
att en chef inte skulle vara en kvinna (Alvesson & Due Billing, 2011). 
När samhället förändras så ändras även individens rättigheter, t.ex. har kvinnor fått rösträtt och 
rätt till att utbilda sig. Längre tillbaka var det kvinnornas ansvar att sköta hem och barn. Kvinnor 
som hade varit aktiva i arbetslivet slutade arbeta när de fick barn och mannen skulle stå för 
arbete och försörjningen, vilket gjorde att få kvinnor var ute på arbetsmarknaden och kunde 
göra karriär och kvinnliga chefer var sällsynta. I dag delar män och kvinnor i större utsträckning 
på föräldraledighet och hemmets sysslor. Det är inte självklart att det är kvinnan som stannar 
hemma när barnen är små, det är mest en ekonomisk fråga (Rose, 2015). 
En kvinnlig chef eller ledare var något ovanligt för 10 år sedan då kvinnorna mera var hemma 
hos barnen än nu. Med utvecklande jämställdhet är i dag 36 % av cheferna som är kvinnor och 
64 % som är män (Statistiska centralbyrån, SCB, 2013). Könsfördelningen på chefsnivåer 
skiljer sig beroende på inom vilken sektor som studeras (offentliga eller privata sektorn om man 
tittar på näringslivet). Det visar sig att inom privatsektorn finns det mestadels män och manliga 
chefer och inom offentlig sektor är det mera vanligt med kvinnliga chefer. Orsaken till det kan 
bero på att det är flera kvinnor än män som är anställda inom den offentliga sektorn i dag (SCB, 
2013).  
 

 

 

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvinnor
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4n
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Tabell 1 

Andel kvinnor i olika sektorer 

__________________________________________________________________________ 

Arbetsplats Anställda Kvinnliga Chefer i %  

Stat 47,3 40,1 

Landsting 79,5 73,5  

Kommun 76,3 65,4 

Privat 36,7 27,0 

Totalt 49,1 35,6 

 (SCB, Ekonomifakta, 2014). 
 
Det är skillnad inom olika sektorer på kvinnligt och manligt ledarskap, men tittar man på 
organisationsnivå så finns det små skillnader. En dansk studie utförd av People Test Systems 
(2015) visar att i dag är det mindre skillnad på manligt och kvinnligt ledarskap ju högre upp på 
lednings nivå man kommer. Chefer väljs numera efter kompetens och ingen större skillnad på 
ledarskap och kön görs. Däremot ligger det en skillnad på lägre nivåer inom ledarskapet och 
det är inom yrken där t.ex. det manliga könet är överrepresenterat och gör så att det är svårare 
för kvinnor att ta ett ledarskap på den nivån (People Test Systems, 2015).  
När det gäller delat ledarskap mellan kvinnor och män så har Döös, Hanson, Backström, 
Wilhelmson och Hemborg (2005) redovisat att det är lika vanligt hos kvinnor som hos män att 
dela sitt ledarskap, men det är flera män som gör det och det beror på att det är flera manliga än 
kvinnliga ledare i dagens Sverige. ”Genus i arbetslivet handlar om en medvetenhet kring 
föreställningar och förväntningar på de båda könen, ett förhållningssätt till och en medvetenhet 
om den makt som den yrkesrollen ger att vidmakthålla förlegade genussystem och omskapa 
dem” (Hjertson & Svaleryd, 2011, s. 40). 
 
Genusaspekter och ledarskap-olika ledarstilar.  
 
Jämlikhet är ett vitt begrepp som utgår från att alla människor har ett lika värde, oavsett kön, 
religion och social tillhörighet. Jämställdhet handlar däremot om kön, och jämställdhet är något 
alla kan utveckla från var och ens personliga förmåga och att fatta beslut, utan att begränsas av 
strikta genuskontrakt dvs. hur kvinnor och män förväntas vara mot varandra  
(Hjertson & Svaleryd, 2011).  
De nordiska länderna har kommit långt i sin utveckling av jämställdhet mellan könen och 
ledarskapet om man jämför med Japan, México och Schweiz (Yukl, 2012). Trots detta är 
majoriteten män i de privata organisationerna som leder, medan kvinnor bedriver sitt ledarskap 
inom de offentliga organisationerna. Ingvald (2002) anser att detta beror på att män än idag 
rekryterar män dvs. kan bero på ett traditionellt hinder av den kvinnliga könsrollen och de 
kvinnor som lyckats nå chefspositioner är där för att de har anpassat sig till de manliga normer 
som råder (Ingvald, 2002). Alvesson och Due Billing (1999) hävdar samma sak att det krävs av 
kvinnan att hon går emot den normativa kvinnorollen för att hon ska kunna bli chef, eftersom 
chefskap inte förknippas med den stereotypa synen på kvinnan, såsom tidigare nämnts. 
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Den kvinnliga ledarskapsstilen präglas enligt Herrera, Duncan, Green och Skaggs (2012) av att 
kvinnor är mera transformativa i sitt ledarskap dvs. de försöker få personalen till att engagera 
sig och bli en del i teamet och inte bara en utförare. I en annan studie av Eagly, Johannesen-
Schmidt och Van Engen (2003) visades där kvinnor och män jämfördes att även kvinnor kunde 
belöna sina arbetstagare och då utövar även de en transaktionell ledarskapsstil. I samma studie 
redovisades det att män oftast använder sig av en transaktionell ledarskapsstil dvs. att de håller 
sig till regler som finns, belönar hårt arbete och ingriper inte förrän något inte fungerar. 
Den transformella ledarskapsstilen som Bass och Bass (2008) beskriver som kvinnligt är att 
kvinnor har mera fokus på den enskilda individen och dennes behov. Detta gör att kvinnliga 
ledare har en bättre förmåga att kommunicera med sin personal och få dem med sig.  Manliga 
ledare är mera dominanta, självsäkra och påstridiga, än kvinnor, medan kvinnliga ledare är mera 
sympatiska, hjälpsamma och känsliga i sitt ledarskap än män (Duehr & Bono, 2006). Det finns 
andra stereotypa egenskaper som spelar in, hos mannen kan man se karriärism och paternalism 
(Collinson & Hearn, 1994) och hos kvinnan är stereotypa egenskaper som nämns helheter, 
intuition, empati och känslighet (Grant, 1998). Ser man utifrån dessa stereotypa värden så 
förstår man att det finns organisationer i dagens samhälle som fortfarande är könsstereotypa 
organisationer, som vård och omsorgen som är kvinnodominerat och militär och 
räddningstjänsten som är mansdominerat. Det könssegregerade samhälle som finns i dag kan 
bero på val som män och kvinnor gör i skolan som redan då är könsstereotypa. Tillsammans 
med kön, klass och vilken fysisk ort skolan ligger på kan orsaka varför manliga och kvinnliga 
stereotypa värderingar fortfarande existerar (Lidegran, 2009). 
 
Läger inom forskningen  
Det finns i dag två läger inom forskningen när det gäller ledarskap och genus. Det ena är det 
läger som hävdar att det finns avgörande skillnader inom kvinnligt och manligt ledarskap 
medan det andra lägret hävdar att inga skillnader finns (Alvesson & Billing, 2009). Dessa 
skillnader och likheter på manligt och kvinnligt ledarskap har ändrat sig de sista fem åren. 
Studier av psykologiska egenskaper visar att det bara finns få eller inga skillnader och 
egenskaper mellan kvinnor och män då det gäller ledarskap. De flesta forskarna hävdar att kön 
inte spelar någon roll för att vara i en chefs position utan män och kvinnor har liknade 
värderingar och personlighetsdrag liksom färdigheter som har med arbetet att göra  
(Alveson & Due Billing, 2011). 
 

Chefer och ledare 
 
Det finns teorier som hävdar att man kan dela in ledarskapet i chefskap och ledarskap. 
Chefskapet är manligt och är mera styrande och hierarkiskt, medan ledarskapet som är mera 
kvinnligt är mera coachande och fokuserar på att ha bra relation med arbetstagarna i stället för 
dominans (Lawler, 2007). I den här uppsatsen finns det inga sådana tolkningar utan ledarskap 
är detsamma som chefskap. 
Med den snabba utvecklingstakt som sker i samhället och i våra arbetsorganisationer så ställs 
det större krav på de personer som har ett ledarskap. De måste stötta sin personal och se till att 
de utvecklas så att de uppnår organisationens mål. Ett sätt att avlasta ledarna är att införa delat 
ledarskap som gör att två eller flera personer delar ledarskapet utan någon hierarki. Med delat 
ledarskap kan ledarna i större utsträckning stödja varandra, diskutera olika beslut och vara mera 
ute i organisationen (Soold, 2010). Vidare som Billing (2006) menar, att den snabba 
förändringen som sker i samhället och i organisationerna gör att synen på manligt och kvinnligt 
ledarskap ändras, i dagens samhälle så anställs kvinnor i större utsträckning på positioner som 
förr bedömts som typiskt manliga och män på kvinnliga, men det finns fortfarande en bit att gå. 
Bara för att man är kvinna behöver man inte ha en kvinnlig ledarskapsstil (Billing, 2006).  
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Det mesta som det forskats på när det gäller ledarskap och chefskap är hur den enskilda 
individen är i sin personlighet som ledare eller vilken ledarskapsstil som utövas (Döös et al., 
2010). Ett exempel på en ledarskapsstilsstudie utförd av McIntyre och Foti (2013)  presenterade 
vilken ledarskapsstil som mest tar tillvara på medarbetarnas kunskaper och gav det bästa 
resultatet för organisationen. Ledarskapet delades in i fyra olika grupper efter hur de olika 
grupper leddes: delat ledarskap som var ostrukturerat, delat ledarskap som var strukturerat, 
ledarskap med en ledare och utan en ledare. Det var 40 stycken olika arbetsgrupper som 
undersöktes. Resultatet visade att de som hade ett strukturerat och delat ledarskap hade bättre 
resultat än i de andra grupperna, vilket kan bero på bättre lösningar på problem och att 
arbetsbelastningen på ledarna blir mindre och tid finns för arbetstagarna.  
 
Delat ledarskap 
 
 Hochs (2012) redovisade i sin studie att delat ledarskap är positivt för både arbetsledare och 
arbetstagare. När cheferna fick mera tid kunde de vara ute i verksamheten och de fick mera tid 
att bygga relationer, bilda sig uppfattning om personalens kompetens och ta tillvara på den. 
Arbetstagarna kände mera förtroende för sina ledare och när relationerna stärktes så visade det 
sig att arbetstagarna fick större engagemang och kreativitet. Även en svensk intervjustudie har 
utförts av Döös et al. (2005) som visade att de flesta är nöjda med delat ledarskap. Studien 
utfördes med sju ledarpar dvs. 14 personer som hade delat ledarskap i Stockholm, inom olika 
yrkesgrupper. Sedan intervjuades även chefernas anställda för att se om de hade samma 
uppfattning om delat ledarskap. Det blev ca två-fem st. per chefspar som intervjuades, 26 st. 
allt som allt. Sedan intervjuades den chef som hade högre befattning än de som hade delat 
ledarskap. Resultatet visade att alla parter, arbetstagarna, cheferna med delat ledarskap och 
högsta chefen var överens om att chefer med delat ledarskap som var ute i organisationen och 
var delaktiga, och gav arbetstagaren mera ansvar nådde bättre resultat som chef. Medarbetarna 
var överens om att resultaten var bättre då medarbetarna upplevde att de var delaktiga och hade 
mera ansvar och chefen nu blev mera tillgänglig i organisationen och för de anställda. De som 
hade delat ledarskap kände även att de orkade vara mera involverade och engagerade i 
beslutsfattningen då de hade stöd och inte var själva i sina beslut (Döös et alt. 2005). 
Döös, Wilhelmsson och Hemborg (2003) undersökte ledarskap för att se hur de påverkade 
själva arbetsprocessen. Forskarna studerade fyra ledarpar (åtta ledare) med skilda branscher och 
alla hade ett s.k. samledarskap dvs. att de inte delat upp ledarskapet alls mellan sig utan har 
samma ansvar för alla områden. Syftet med den studien var att bidra med kunskap om 
arbetsprocessen, och förhållningssättet i ett samledarskap. Resultatet delades upp i:  
1. Samledarskap  
2. Förtroende, prestigelöshet, och gemensam värdegrund.  
3. Arbetsprocesser och förhållningssätt.  
4. Vägen ut – att avsluta samledarskapet.  
 
Gemensamt för de fyra ledarparen var:  
1. Samledarskap: Roligare med delat ledarskap och att de inte var intresserade av att ha ett 
ensamt ledarskap. De fick mera tid och energi till att bygga upp relationer och gemenskap med 
arbetstagarna som gynnade organisationen.  
2. Förtroende, prestigelöshet och gemenensam värdegrund: Humanistisk människosyn, 
lojalitet, prestigelöshet och generositet mot varandra. Utan dessa grundläggande värderingar 

skulle det vara omöjligt med ett samledarskap. När det gällde att fatta beslut så var det viktigt 
att lita till den gemensamma intuitionen.  
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3. Arbetsprocesser och förhållningssätt: Delat ledarskap innebär att man har relationer åt olika 
håll, ledare-ledare som kräver god kommunikation, ledare-underordnade leder till en bättre 
kontakt, ledare-jämställda och till ev. överordnade där kan överordnade känna ev. viss oro då 
samledandet kan bli för starkt och då bli svårt för överordnade att styra. Kompromissa var inget 
som uppfattades som viktigt utan att i stället lyssna av, argument för att få en gemensam 
förståelse för arbetsprocessen. Dialogen var viktig och de var emellan ledarna för att de skulle 
tänkt igenom och prata igenom beslut och arbetsprocesser och stå enade bakom detta.  
4.Vägen ut- att avsluta samledarskapet: Ingen utav de fyraledarparen avslutade sitt 
samledarskap pga. misslyckande utan det var av andra orsaker som t.ex. kostnader och 
omorganiseringar (Döös et al., 2033). Vidare menar Döös et al. (2003) att de nackdelar som 
hävdas kan finnas i ett delat ledarskap som t.ex. förvirring hos de anställda som inte tagits upp 
i denna studie, men de har indikationer på att samledarskapet går i motsatt riktning (Döös et al., 
2003). 
Det är inte bara i Sverige som forskningen kommit fram till positiva resultat då det gälle delat 
ledarskap. En fallstudie av Choi (2009) genomfördes på Broward Contry i Florida där olika 
organisationer har genomgått en omfattande ledarskapsförändring från enskilt till delat 
ledarskap. Undersökningen genomfördes för att se effekterna av organisationsstruktur, kultur 
och sammanhang av delat ledarskap från den offentliga sektorns perspektiv. Genom 261 enkäter 

från personer anställda i den offentliga sektorn, visades att de som var offentliga anställda hade 
uppfattningen att delat ledarskap var positivt i kriser, och hierarkin sjunker avsevärt i samband 
med delat ledarskap. Det visade även att innovativt ledarskap är ett resultat från ett lyckat delat 
ledarskap. 
Det finns väldigt lite forskat när det gäller delat ledarskap och med det förstår man med säkerhet 
att det är ännu mera begränsat när det gäller genus och delat ledarskap. I en studie utförd av 
Appelbaum, Audet, Miller, och Joanne (2003) hävdar forskarna att det biologiska könet kan 
vara avgörande för olika ledarskapsstilar mellan män och kvinnor, men det finns skillnader. 
Med detta menar författarna att könsrollen till stor del mest är bunden till individen, inte till 
själva ledarskapet. Flertalet forskare har skrivit att kulturen inom en organisation är den faktor 
som påverkar relationen mellan kön och ledarskapet (Herrera et alt., 2012). 

 

Transformativt och Transaktionellt ledarskap 

De två mest studerade ledarskapsbeteendena är den transformativa och den transaktionella. Där 

det transformativa beteendet beskrivs som: idealiserad påverkan, intellektuell stimulans, 
individuell omtanke, inspirerande motivation och intellektuell stimulans. Det transaktionella 
beteendet beskrivs som: villkorlig belöning, leda genom att aktivt söka avvikelser och leda 
genom att passivt hantera avvikelser (Yukl, 2012). En studie genomförd av Wang, Oh, 
Courtright och Colbert (2011) visade en metaanalys att 117 oberoende tester från 113 primära 
studier och avhandlingar om ledarskap, visade att transformerande ledarskap var mera positivt 
än transaktionellt för såväl ledare som för anställda. Resultatet redovisade att det 
transformerandeledarskapet som bygger på relationer mellan ledare och individ inte bara var 
bra på individnivå där individen mår och presterar bättre utan även för hela teamet och 
organisationen som leder företaget till högre lönsamhet. Tafvelin (2013) beskrev den 

transformella ledaren som en förebild som visar vägen med hjälp av visioner, uppmuntrar sina 
anställda att ta ansvar för sig själva och organisationens utveckling med stöd av ledaren som 
coach och mentor. Tafvelin (2013) menar att det är oklart om det är lika bra med transformellt 
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ledarskap inom den offentliga som privata sektorn. Resultatet av undersökningar som hon 
genomförde bland socialarbetare i en norrländsk kommun visar att socialtjänsten som är en 
offentligsektor hade nytta av ett transformellt ledarskap. Hinder som kunde finnas för 
transformellt ledarskap var: hierarkisk organisation, återkommande organisationsförändringar, 
ansträngd ekonomi, hög arbetsbelastning och bristande stöd samt att kontoret inte låg nära och 
lättillgängligt mot personalen (Tafvelin, 2013). Forskning visade att ett kombinerat ledarskap 
med transformativledarskap där grunden ligger i utbyte dvs. utbytet mellan ledare och 
arbetstagare och transaktionellt ledarskap som används på rätt sätt är den bästa ledarskapsstilen 
(Bass, 2008; Tafvelin, 2013).  
Transformativt ledarskap är ett kvinnligt ledarskapsbeteende medan männen i större 
utsträckning har det transaktionella ledarskapsbeteendet (Eagly, Johannesen-Schmidt & Van 
Engen, 2003). Män är mera auktoritära i sin ledning och styr sina medarbetare mot målet med 
belöningar och uteblivna belöningar om de misslyckas med att nå målet. De transaktionella 
ledarna befinner sig oftast i bakgrunden och ingriper inte förrän misstag begåtts eller målet 
nåtts. De transformativa ledarna är med hela tiden och stöttar sina arbetstagare (Eagly et al., 
2003). Fördelen med ett transformellt ledarskap är att medarbetarna blir delaktiga, självgående 
och tar ansvar och kan därför utan ledare utöva sitt arbete i organisationen, de som har ett 
transaktionellt ledarskap har svårt att hålla produktionen i gång utan sin ledare (Svedin och 

Stafström, 2008). 

 

 

Leader-Member Exchange (LMX) 

 En liknande teori inom ledarskap är Leader-Member Exchange (LMX).  Den bygger på att ett 
framgångsrikt ledarskap utvecklas via utbytesrelationer, så kallade vertikala dyad- relationer. 
Den teorin beskriver hur förhållandet mellan ledare och arbetstagare kan utvecklas stegvis.  
Främmande, i början är arbetstagaren och ledaren främmande för varandra och samarbetet sker 
på formella regler och avtal. Efter ytterligare en tid börjar de bekanta sig med varandra och små 
utbyten växer fram. I sista steget har arbetstagaren och ledaren nått nivån partner som betyder 
ett komplett utbyte som är det optimala (Kauffman & Kauffaman, 2009). 
Relationer är en viktig del av LMX- teorin och flera forskare har utvecklat LMX- teorin. Grean 
och Uhl-Bien (1995) hävdar att LMX- teorin bygger på fyra olika steg. 1. Då teorin slog igenom 
studerade forskarna relationer från en ledare till flera underordnade, varför samma ledare 
beskrevs olika från sina underordnade och det berodde då på att ledaren skapade olika relationer 
med olika anställda. De personerna som ledaren hade bra relationer hamnade i inne-gruppen 
och de som hade en sämre relation kallades för ute-gruppen. I steg 2 får teorin sitt namn och 
det är fokus på de två olika under grupperna och ledarna favoriserar personerna i inne-gruppen. 
I steg 3 går man ifrån inne- och ute-grupperna och tittar mera på hur ledarskapet bjuder in 
underordnad till att få en bra relation som byggs upp gemensamt. I slut steget nr 4 har forskarna 
börjat titta på hur relationer på verkar större grupper i organisationen och inte bara på den 

enskilda individen (Grean & Uhl-Bien, 1995). 
Något som påverkar om arbetstagaren och ledaren ska få en hög eller låg utbytesrelation är om 
ledaren har förväntningar på arbetstagaren och lägger engagemang, resurser och tid på 
arbetstagaren som resulterar i en högre arbetsrelation, men även förväntningarna på 
arbetstagaren och hur belöningarna och hur det transformativa ledarskapet ser ut är avgörande 
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för relationen enligt Dulebohn, Bommer Liden Brouer och Ferris (2012). Personkemin mellan 
ledare och arbetstagare kan ha en stor betydelse, och de arbetstagare som i sitt sätt att vara som 
person påminner om ledarens egen personlighet kan vara en fördel för att samarbetet ska löpa 
så bra som möjligt (Hooper och Martin, 2008). 
Arbetstagare som arbetar för företag som bedriver LMX och dyader har ofta professionell 
respekt för sin ledare, och är mer engagerade i organisationen, samt känner större delaktighet. 
Detta leder till ökad trivsel samt att arbetstagarna stannar kvar i organisationen (Butler, 2009). 
Andra orsaker hur relationen ska utvecklas menar Kangas (2013) är hur parternas första möte i 
sina nya roller upplevs, som i sin tur bottnar i personens tidigare erfarenheter av hur sådana 
möten upplevts. En annan viktig del för hur relationerna ska utvecklas kan vara om parterna 
tidigare har samarbetat eller träffats (Kangas, 2013). 
Relationer inom LMX är inte bara positiva (Karanika-Murray, Bartholomew, Williams & Cox 
2015). De genomförde en studie i Storbritannien som visade att arbetstagarens psykiska hälsa 
kan svikta pga. dåliga relationer till sina ledare.( Karanika-Murray, et al., 2015). Ledarna och 
cheferna har olika hierarkiska nivåer och olika roller som påverkar arbetstagarna och deras 
psykiska hälsa på olika sätt. Den ledare som är linjeledare dvs. närmast de anställda påverkar 
oftast arbetstagarnas arbetsmiljö dvs. kan framkalla ohälsa med orättvisa belöningssystem, 
medan den som är högste chef kan framkalla psykisk ohälsa pga. ökad arbetsbelastning. Därför 

är det viktigt att forskare inte ser ledarskapet homogent utan att man även ser betydelsen för 
arbetstagarens hälsa i förhållande till ledare och ledarnivå (Karanika-Murray et alt., 2015). 
Det finns en ledarskapsstil som också påminner om LMX och som bygger på relationer och 
gemensamma mål och det är den demokratiska ledarskapsstilen. Bakka, Fivelsdal och Lindkvist 
(2009) hävdar att en demokratisk ledarskapsstil där medarbetarna och ledaren har mer 
gemensamma mål och arbetar tillsammans i en nära relation för att uppnå målen är den mest 
framgångsrika ledarskapsstilen.   
Med den globala utvecklingen som sker och snabba omorganisationer så kanske ledarskapet 
kan bli effektivare med ett delat ledarskap som skulle skapa möjlighet för chefer att få mera tid 
till att bygga relationer med sina medarbetare och på så sätt nå sina mål lättare.  

 

Kvinnlig-manlig ledarskapsstil, personliga och uppgiftsorienterade stilar 

 
Pietersen (2012) genomförde personliga informella, och strukturerade intervjuer med sex 

kvinnliga chefer vid ett stort forskningsintensivt universitet i Sydafrika. Syftet med hennes 
studie var att undersöka i vilken utsträckning kvinnliga chefer utnyttjade transformell ledarstil 
som en funktion i deras normala affärskontakter som chefer. Resultatet visade sig tydligt att 
deltagarna i studien visar transformerande ledarskap. De som kvinnor inom universitetets värld 
upplevde att kön eller rasistiska stereotyper och missuppfattningar om deras förmåga blev 
möjliga hinder för utvecklingen av deras karriär. Andra utmaningar som deltagarna ställs inför 
gäller förvaltningen och dess processer, personalresurser och organisatoriska politik, sådant 
som vanligtvis män slipper ta strid emot, kvinnor som är mycket duktiga och framgångsrika 
klarar av att ta tag i dessa utmaningar. De transformerande ledarskapsegenskaper som man fann 
i studien var att dessa kvinnliga ledare involverade sin personal i stor utsträckning, och erkände 

och värderade betydelsen av mentorskap för att utveckla flera framgångsrika kvinnliga ledare 
(Pietersen, 2012). 
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En annan skillnad på stereotypiska bilder på manligt och kvinnligt ledarskap är att män är mera 
fokuserade på att utföra uppgiften medan kvinnor är mera medarbetarfokuserade. När det gäller 
konflikthantering arbetar kvinnor och män på samma sätt, män tar lättare personligt åt sig av 
kritik än kvinnor (Eagly, 2003). Människor anser att varje kön har typiska beteenden och 
egenskaper t.ex. kvinnor är: tillgivna, hjälpsamma, sympatiska, mer omhändertagande om 
andra medmänniskor än män. Egenskaper och beteenden för män är: påstridiga, kontrollerande, 
ambitiösa, oberoende, benägna att agera som ledare. Män har ofta ett större självförtroende och 
är benägna att ta risker, de är oftast väldig verbala medan kvinnor har dålig tillit till sig själva 

och svårt att ta för sig (Wahl, 2001). 
Dessa egenskaper är stereotypa och könsbundna och har enligt Eagly (2003) inget med 
ledarrollen att göra. Inlärda könsskillnader och personlighetsdrag kan vara en orsak att deras 
ledarskap tolkas olika. Denna hypotes stärkte Eagly och Johannesen (2008) då de genomförde 
en studie som visade att det fanns marginella skillnader på kvinnlig och manlig ledarskapsstil. 
De gjorde en metaanalys av fyrtiofem studier av kvinnliga och manliga chefer i förhållande till 
tre etablerade ledarstilar: transaktionellt ledarskap, transformatoriskt ledarskap och laissez-
faire-ledaskap. Resultatet visade sig att kvinnor var mera benägna än män att utöva 
transformatisk ledarskapsstil och uppmärksammade sina medarbetare som individer, men även 
att kvinnorna var mera stödjande än männen. Dock fanns vissa könsstereotypa beteenden i 

kvinnors ledarstil (Alvesson & Billing, 2011 s. 219-220). 
Det har gjorts ett flertal studier om genus och ledarskap, bland annat har det visats att det fanns 
en generell tendens till att nedvärdera de kvinnliga ledarna jämfört mot de manliga. Eagly, 
Makhijani och Klonsky (1992) beskrev det fenomenet i sin metaanalys att kvinnliga ledare 
utvärderas mindre fördelaktigt än manliga ledare. I Eaglys studie från 2003 jämförde hon om 
det fanns skillnader i ledarfunktionen då det gällde att utföra sitt ledarskap på ett skickligt sätt 
(Eagly et al., 2003). Enligt resultatet blev skillnaden minimal, det som gjorde den största och 
avgörande skillnaden för manligt och kvinnligt ledarskap var själva organisationen och dennes 
kultur, dvs. är det övervägande män i en organisation så kan det vara svårare för en kvinna att 
uppnå samma status där som det är för en man (Eagly, 2003). Men består en organisation av 
lika mycket manliga som kvinnliga värderingar är det lättare att nå och genomföra ett chefskap 
oavsett vilket kön man fötts med (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  
Ett mått på att en organisation har misslyckats med att främja kvinnor som ledare och på 
chefsposter, är det så kallade glastaket dvs. det osynliga hinder som utgörs av olika strukturer i 
mansdominerade organisationer som hindrar kvinnor från att nå högre befattningar. Detta ord 
är nu förlegat enligt Eagly och Carli (2007) som i en artikel presenterade det kvinnliga 
ledarskapet som en labyrint i stället. Labyrinten stödjer sig på deras tidigare forskning och på 
andra forskares slutsatser. Fördelen med labyrinten är att en väg alltid leder till centrum förr 
eller senare fast vägen dit är krokig och det finns sidospår, det underförstådda målet kan uppnås 
även om vägen dit inte är lätt och går rakt, och man får vända och söka nya vägar. Eagly och 
Carli menar att kan man bara identifiera de olika hindren som kvinnliga ledare kan tänkas stöta 
på i sin karriär och kringgå dem så är det lättare för kvinnor att lyckas med sitt ledarskap.  Det 
första hindret för att nå målet är fördomar t.ex. löneutvecklingen, män tjänar än i dag mer än 
kvinnor trots lika arbete och utbildningar. Män lyckas snabbare att göra karriär och speciellt 
vita män jämfört med vita kvinnor, svarta män och svarta kvinnor. Det andra hindret är 
ledarskapsstilen, ex sättet hur en kvinna uttrycker sig, att de lyssnar på andra och ger utrymme 
för andra parter att komma till tals, medan männen är mera forcerande och aggressivt talar om 
vad som gäller. En kvinnlig ledare som talar om vad hon, kan anses var skrytsam medan en 
man som gör samma sak har kompetens, kvinnor har ett transformerande ledarskap dvs. 
ledarskap uppbyggt på relationer och förtroende och män har transaktions ledarskap, en ge-och- 
ta- relation. En kvinnlig ledare som anammar ett manligt ledarskap ogillas både av kvinnor och 
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män. Hinder nummer tre är familjelivet: Fortfarande är det till största delen kvinnor som tar 
hand om barnen och hemmet, men få av kvinnorna kommer tillbaka till sitt arbete och kan 
fortsätta sin karriär. Utan de måste backa något och eventuellt gå ner i tid och på det sättet 
begränsa sin karriär. Hemmet kan vara ett hinder för kvinnan från att vara ute och knyta nya 
kontakter i andra organisationer som t.ex. resor och middagar. Feminina personliga egenskaper 
t.ex. klänning och graviditet kan påverka den kvinnliga könsrollen och därmed göra kvinnor 
okvalificerade för ledarskap jämfört med sina manliga konkurrenter (Eagly, 2013). 
Eagly och Carli (2007) föreslår olika åtgärder för att kvinnor ska kunna undkomma dessa 
hinder, bland annat bättre familjepolitik. Andra sätt att rekrytera chefer på är att bara låta tiden 
gå så kommer allt förändras till det bättre för de kvinnliga ledarna bara de använder sig av rätt 
nycklar för de lås som kommer i deras väg (Eagly & Carli, 2007). Den senare forskningen visar 
på liknande resultat. Ett danskt analysföretag som presenterade en studie där 1 973 mellan- 
chefer och 280 Vd:ar svarade på 200 frågor och påståenden om personlighet och beteende 
(People Test System 2014). Resultatet i den studien visade att ju högre position som chef en 
person hade desto mindre blev skillnaden sett i genusperspektiv. Studien visade att kvinnor var 
minst lika duktiga som män på att synas och ta ansvar för sin organisation (People Test System, 
2014). 
 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka med intervjuer hur delat ledarskap 
fungerar och upplevs av olika ledare som har delat ledarskap. Vidare om det finns skillnader 
eller likheter i uppfattningen när det gäller ledarskap ur ett genusperspektiv. 

 1. Hur uppfattas delat ledarskap av kvinnor och män som har delat ledarskap i sin yrkesroll?  

 2. Uppfattar män och kvinnor delat ledarskap som att de blir behandlade olika på grund av 
sitt kön? 

 

 

 

Metod 

Denna studie är en kvalitativ studie som till skillnad från den kvantitativa mera fokuserar på 
ord som beskriver vad personer känner och upplever, än på kvantifiering som är insamling av 
analys och data (Bryman, 2011). Enligt Kvale och Brinkman (2009) så är kvalitativ metod ett 
sätt för forskaren att hitta kategorier, beskrivningar eller modeller om ett utvalt fenomen som 
leder till att forskaren får kunskap och förståelse för fenomenet.  
Forskningsstrategin är induktiv, dvs. data samlas in genom intervjuer eller iakttagelser som 
analyserar och sedan dras till en slutsats. Den här studien är induktiv då slutsatserna dras från 
respondenternas erfarenheter och inte från hypoteser som genererats ur teorier som det görs vid 
en deduktiv metod. En induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik- teorin genereras 
på grundval av de praktiska forskningsresultaten dvs. det som framkom av de genomförda 
intervjuerna som redovisas i studien.  
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) möjliggör kvalitativa intervjuer för informanterna att med 
egna ord förmedla sina uppfattningar, upplevelser och erfarenheter i intervjun. 
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Semistrukturerad intervju har använts i föreliggande studie, så samma frågor ställs till alla 
respondenter och på det sättet kan syftet och forskningsfrågorna besvaras. Frågorna har öppna  
svarsmöjligheter som ger respondenterna möjlighet att säga sin åsikt och uttrycka sina känslor 
i frågorna (Bryman, 2011). 

Urval 

Intervjupersonerna var 12 chefer, sex kvinnor och sex män med delat ledarskap i sex olika 
branscher med lika många kvinnliga som manliga ledare. I två av företagen var det en kvinna 
och en man som delade sitt ledarskap, sedan var det två företag där män delade på ledarskapet 
och två företag där kvinnor delade på ledarskapet. Urvalet var ett bekvämlighetsurval. 
Branscherna var både från offentliga och privata sektorn och utförda i mellansverige där 
författaren har kännedom om företag och kontakter inom ledningen. Branscher var landstinget, 
vård och omsorg, kriminalvården, barnomsorgen, handels, byggbranschen och skogs-och 
jordbruksbranschen.  Respondenterna var i åldern 30-57 år. Alla hade gymnasieutbildning och 
mer än hälften av informanterna hade universitetsutbildning. De chefer som intervjuades var 
både från första och andra linjen. Flera av respondenterna hade erfarenhet av ledarskap innan 
de började sitt delade ledarskap på sin nuvarande arbetsplats.  
Det var sex kvinnor och medelåldern låg på 45 år. Kvinnorna var alla sambon och hade partners 
och en av kvinnorna hade barn som var mellan 0-6 år och som bodde hemma hos sig, tre hade 
barn som var mellan 7-18 år och bodde med dem. De kvinnliga respondenterna hade alla 
gymnasieutbildning och endast en saknade universitetsutbildning. Tre av kvinnorna hade ingen 
erfarenhet av ledarskap i arbetslivet innan de började sitt nuvarande ledarskap. 
De sex manliga ledarna hade en medelålder på 45 år. Fem av dem var sambo med partners och 
en man var ensamboende. Två av männen hade barn som var mellan 0-6 år och bodde hos dem 
och tre av männen hade barn som var 7-18 år boende hemma hos dem. Alla männen hade 
gymnasiekompetens och tre av dem hade läst på universitetet. Två hade ingen erfarenhet av 
ledarskap innan de påbörjade nuvarande tjänst. 
 
 

 
Procedur 

Respondenterna fick innan intervjuerna och ett missiv brev via mail där studiens syfte 
presenterades, vem författaren var, hur långa intervjuerna beräknades och när intervjuerna 
behövde genomföras. En intervjuguide har följts vid alla 12 intervjuerna. Den guiden provades 
på två personer innan den togs i bruk för att se hur lång tid intervjun tog och om frågorna var 
relevanta. Intervjuerna spelades in på band med löfte om att endast intervjuaren lyssnar på dem 
och bearbetar dem och när uppsatsen är klar förstörs bandinspelningarna. Själva intervjun ägde 
rum på det kontor som informanten arbetade på för att slippa känna otrygghet och behöva ta tid 
i anspråk att förflytta sig. Varje intervju tog ca 20-40 minuter. 

Databearbetning 

 När de 12 intervjuerna hade transkriberats resulterade det i ett snitt på tre sidor text per intervju, 
sammanlagt 36 sidor. De transkriberade texterna lästes igenom flera gånger för att få en 
uppfattning av innehållet. Intervjufrågorna skrevs med fetstil. Sedan sorterades alla svar in på 
respektive fråga för att få en överblick om det fanns skillnader eller sammanhang i frågorna. 
Svaren på frågorna lästes igenom flera gånger innan själva kodningen började. Metoden för 



15 
 

kodningen följde Kvales och Brinkman bok från 2009 och det innebar att materialet lästes 
igenom av författaren som sedan började leta efter meningsbärande enheter, d.v.s. likheter i 
texten som började markeras och dokumenteras i marginalen. De meningsbärande enheterna 
sattes in i en tabell och sedan lästes det igenom och 14 kategorier växte fram. Kategorierna 
presenteras i en tabell tillsammans med meningsbärande enhet och teman som kategorierna 
kunde sorteras in under. Temana blev fyra stycken: ledarroll, genus, beslutsprocess och 
kompetens. 
För att stärka resultaten presenteras de 14 kategorier som återkom i kodningen som sedan blev 
de fyra temana i tabell 2. (Hela tabellen över kodningen finns med i bilaga nr 3) och i tabell 3 
redovisas hur ofta kategorin tagits upp i intervjuerna och för att förstärka resultatet finns citat 
från intervjuerna. 
 
Tabell 2   
Redovisning av kategorier som framkom och tema som bildades i kodningen 

Kategorier. De kategorier som förekom mest var ”område.” Den kategorin speglade oftast hur 
viktigt det var att alla i företaget visste vem av ledarna som hade vilket område samt att man 
hade delat upp ledarskapet i kompetens och intresseområden. ”Personal” förekom när ledarna 
beskrev sin personal, hur personalen uppfattade ledarskapet och när de beskrev 
beslutsprocessen. ”Person” beskrevs då företagarna i de allra flesta fall menade att ledarskapet 
var bundet till person och inte till könet. Även när det skulle beskriva en person som hade 
ledarskapsegenheter som de såg upp till i näringslivet eller inom idrott och politik. 
De minst förekommande kategorierna som redovisades i tabell 2 var ”närvaro”. Där menar 
ledarna att de fick med delat ledarskap en högre närvaro av ledare på arbetsplatsen men även 

Kategorier  Tema    

Område 

Stöd 

Otydliga roller 

Närvaro 

Riktlinjer 

Kommunikation 

Person 

Delaktighet 

Anställning 

Diskriminering 

Uppfattning 

Dominans 

Delaktighet 

Personal 

Kompetens 

Ledarroll 

Ledarroll 

Ledarroll 

Beslutsprocessen 

Beslutsprocessen 

Ledarroll 

Beslutsprocessen 

Genus 

Genus 

Genus 

Genus 

Genus 

Kompetens 
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mera närvaro och tid tillsammans med de anställda. ”Riktlinjer” förekom i samma antal som 
närvaro och det hörde hemma i temat beslutsprocessen, hur ledarna fattade sina beslut efter 
riktlinjer och arbetsordningar. 
 

Tabell 3 

Redovisning av antalet tillfällen där kategorierna kunde urskiljas. 

   
Kategori   Antal intervjuer där respektive kategori förekommer 

 
Område   12 

Stöd   4 

Otydliga roller  6 

Närvaro   3 

Riktlinjer    3 

Kommunikation  4 

Person   10 

Anställning/Villkor  5  

Diskriminering  6 

Uppfattning   4 

Dominans   8 

Delaktighet   9 

Personal   12 

 

 

 

 

Resultat 

Resultatet är sammanställt från de 12 enskilda intervjuerna med chefer/ledare från olika linjer 
som fritt svarat på undersökningens frågor. Intervjufrågornas svar har sammanställts till 14 
kategorier som redovisas i tabell 3. Temana som skapats utifrån kategorierna redovisas i tabell 
2 samt i löpande text nedan. Gemensamt för kategorierna och teman är att de beskriver vad 
respondenterna känner och upplever i sitt delade ledarskap.  
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Tema Kompetens och dess underkategorier 

Temat kompetens har respondenterna använt sig av då de beskrivit hur de delat upp sitt 
ledarskap efter utbildning, erfarenhet och intresseområden. Ordet kompetens återkommer då de 
beskriver sin personalgrupp med egna ord och hur de upplever den kompetens personalen 
innehar.   
 
Område. Flertalet ledare har delat upp sitt ledarskap efter de områden som de är intresserade av 
och har lämpligaste utbildning för;  
”Vi har delat upp det så vi har våra huvudområden, med olika bitar men sen ska båda kunna 
sköta den andres område när den är borta”  
”Klara områden ex jag har hand om personalen och reser runt på arbetsplatserna, medan 
kollegan sköter mkt de administrativa delen”. 
 
Personal.  Ledarna beskriver hur de uppfattar sin personal;  
Självgående, ansvarsfulla, varierande åldrar”  
”Självständiga och tar ansvar”  
”Positiva, ansvarsfulla och plikttrogna”, 
”Få anställda med hög kompetens och kompletterar varandra bra”.  
 

Tema Ledarroll och dess underkategorier 
 
 I temat ledarroll beskriver respondenterna med egna ord hur de uppfattar sitt delade ledarskap, 
de beskriver både för-och nackdelar med delat ledarskap. De berättar även om personer och 
ledarskapsstilar som de ser upp till. Temat har fått fyra underkategorier. 
 
Stöd. Ledarna berättar fördelarna med deras delade ledarskap.  Bland dessa svar var de flesta 
positiva till det stöd man fick med sitt delade ledarskap;  
”Man har alltid någon att fråga om råd och stöd hos” 
”Ha någon att bolla problemen med”  
”Man har någon att dela både glädje och sorg med”  
”Man kan undvika stress med delat ledarskap”. 
 
Otydliga rutiner.  Det visade sig att det även fanns saker som var negativt med delat ledarskap 
som t.ex. bristande kommunikation kunde leda till oklarheter mellan ledarna sinsemellan och 
även mot personalen. Det fanns några svar som var återkommande från respondenterna;  
Svårt för utomstående att veta vem de ska vända sig till när man delat upp ledarskapet i 
ansvarsområden”  
”Att man måste vara tydlig med vem som har ansvar för vad, så inte personalen blir förvirrade” 
”Det kan ju vara så att ju flera kockar man är desto sämre soppa”  
” Medarbetarna försöker utnyttja att vi har delat ledarskap och försöker spela ut oss mot 
varandra”. 
 
Närvaro. Att vara två ledare innebar för de flesta ledarna att någon nästan alltid fanns på 
företaget och på det sättet hade ledarna större kontroll och personalen en trygghet i att det alltid 
fanns någon ledare på plats;  
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Det är nästan alltid någon av oss på plats och vi försöker lägga våra ledigheter och semestrar 
så att någon av oss är här, tror det är en trygghet för personalen”  
”Ja det finns ju alltid någon som kan sköta företaget”  
”Vi har mera möjligheter att göra det vanliga jobbet ute med personalgruppen dvs. vara mera 
delaktig i mer i själva arbetet och umgås med personalen än bara vara på kontoret”. 
 
 
Person. När respondenterna skulle svara på om de hade någon ledargestalt som de såg upp till 
så var det ingen av dem som hade samma person och några kunde inte heller namnge någon 
förebild som ledare varken inom idrotten eller arbetslivet;  
”Ja det skulle vara SAS -Janne om det ska vara någon inom näringslivet”  
”Obama kanske, modig man som får fatta många obekväma beslut, framför allt duktig”  
”Jag kan tycka att man kan hämta lite hos många men har ingen riktig förebild”. 

 
Tema beslutsprocessen och dess underkategorier 
 
Beslutsprocessen som respondenterna beskriver är hur de leder sitt företag och fattar sina beslut 
och vilka visioner de har med sin ledning. Det beskriver även vilka för och nackdelar delat 
ledarskap har i beslutsprocessen och vad genus har för betydelse i beslutsprocess och om det 
upplevt det någon gång.  
 
Riktlinjer. Här beskriver de vilka riktlinjer som finns för själva beslutprocessen i det egna 
företaget, en del redovisade att besluten togs inom respektive område, andra att alla beslut togs 
gemensamt och en del hade ledningsgrupper som tog besluten;  
”Jag fattar beslut på mitt område och kollegan på sitt, annars har vi en ledningsgrupp som där 
vi diskuterar frågor av större värden, där vi tillsammans kommer fram till lösningar och beslut” 
”Stora saker diskuterar jag och kollegan men de mindre som rör verksamheten fattar vi beslut 
direkt, skulle bli tjatigt om vi inte tog beslut själva”  
”Tillsammans, någon kommer med en idé och sedan bollar vi lite för-och nackdelar, har hänt 
att vi frågat andra i branschen om råd”  
”Ja vi har ju en arbetsordning inom organisationen där det står vem som får göra vad”. 
 
Kommunikation. De flesta ledarna var överens om att bra kommunikation var grunden till ett 
fungerat delat ledarskap. En del kommunicerade via mail och en del via lappar då den andra 
ledaren inte var på företaget för att inte missa viktig information;  
” Det gäller att vara tydlig och kommer ihåg att prata med varandra, ju yngre man är i sitt 
ledarskap desto lättare är det att gå i fällorna”  
”Det har fattats folk p.g.a. att vi inte kommunicerat med varandra, båda har givit ledigt utan 
att prata med den andra”  
”Ja det krävs att man som ledare har en bra och klar kommunikation emellan varandra”. 
 
Delaktighet. De flesta chefer fattade sina beslut tillsammans och att även arbetsgruppen skulle 
få ge sina synpunkter och idéer. Delaktighet var något som man förespråkade även när man 
beskrev kompetensen hos sig själv och hos sin personalgrupp;  
”Jag är nog sådan som vill att alla ska trivas och vara delaktiga, även om det är jag och 
kollegan som fattar sista beslutet i frågan”  
”Det kan vara en fördel att alla får komma till tals fast beslutet ligger hos mig och min kollega” 
”Att de får vara delaktiga i besluten så de känner sig som en kugge i hjulet”.  
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Tema Genus och dess underkategorier 
 
Könets betydelse för ledarskapet har endast en liten roll, däremot så har vilken position och 
bransch man befinner sig i betydelse för vilken ledarskapsstil man utövar. 
 
Anställning/Villkor. De flesta av respondenterna uppgav att det inte var någon skillnad på män 
och kvinnor inom företaget, även om det var majoritet av de ena könet så var det lika villkor 
och de anställde på samma villkor;  
”Om det hade funnits tjejer så hade det nog varit så”  
”Tyvärr så är vi ingen av det motsatta könet men för mig och min kollega så är det självklart 
lagar och rättigheter oavsett kön”  
”Det ska inte spela någon större roll om Du är man eller kvinna”. 
 
Diskriminering. Ingen av de tillfrågade ledarna hade uppfattning om att de blivit behandlad 
annorlunda pga. av sitt kön;  
”Det har jag aldrig funderat på någonsin”  
”Nej jag tror att det här med genus och särbehandling avtar mer och mer” 
”Nej jag tror inte att ledarskap har med kön att göra, det är nog mera personbundet”. 
 
Uppfattning.  Några av ledarna trodde att de hade haft andra förväntningar på sig om de var av 
motsatta könet och det var de manliga ledarna som trodde att kvinnorna måste vara tuffare i sitt 
ledarskap för att vinna respekt. Speciellt märktes den attityden hos de äldre manliga 
respondenterna.  De kvinnliga ledarna var mera lyhörda och hade inte så mycket förutfattade 
meningar;  
”Ja i den här branschen hade en kvinna haft det tuffare eftersom det är mycket män och vi är 
lite mera dominanta i vår läggning, kan jag tro’’  
”Jag måste ha varit duktigare som ledare…har nog med respekt att göra, du vet gamla 
gubbar…lyda en kvinna”  
”Svårt att säga, tror att män hade klarat av det här lika bra som mig”. 
 
Dominans. Var ett fenomen för det manliga ledarskapet, både kvinnliga och manliga ledare 
trodde att männen var mera dominanta i sin ledarroll;  
”Ja lite tuffare, pekar med hela handen. En klyscha men jag tror det”  
”Män är nog lite mera raka och självständiga i sina beslut i sin ledarstil, inte så genomtänkta 
alla gånger”  
”De är nog inte lika diplomatiska när man ska jämka i ett beslut. De är nog mera ensamvargar 
när de leder”. 
 
Delaktighet. Var något som respondenterna tyckte var genomgående hos det kvinnliga 
ledarskapet. Att kvinnliga ledare var mera för teamkänslan att alla skulle få var delaktiga, en 
mjukare framtoning i sitt ledarskap;  
”Kvinnor är nog mera sluga vill ha med alla i processen så att de känner sig delaktiga, man 
får nog ett bättre samarbete då”  
”De har nog mera teamkänsla, vill ha alla med sig. Lite rädda och avvaktande innan de skrider 
till handling”, 
”Mera toleranta, pratar nog mera med personalen och kan nog lyssna in lite mera vad de 
anställda tycker och tänker”. 
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Diskussion 

 
Syftet med intervjustudien var att studera hur delat ledarskap upplevs av olika ledare som har 
delat ledarskap, om det är någon skillnad eller likheter i upplevelser när det gäller delat 
ledarskap ur ett genusperspektiv. 
De fyra temana som framkom i resultatet var:  
(1) Ledarroll: Respondenterna var överens om att grunden för ett lyckat delat ledarskap var god 
kommunikation, samarbete och prestigelöshet. Delat ledarskap gav avlastning så ledarna kunde 
vara ute mera i verksamheten och på det sättet bygga och utveckla en bra relation till sina 
arbetstagare. Ledarna kände sig mindre stressade och det var också lättare att vara ledig, vara 
på möten och ändå fanns någon kvar som kunde leda företaget.  Ledarna ansåg att det var en 
fördel att vara två chefer för då hade man den andre ledaren som ett stöd och som en kollega 
att ta lärdom av. De nackdelarna som angavs var att det kunde bli rörigt för både ledare, 
anställda och utomstående om inte riktlinjer och tydlighet fanns i ledarskapet. Fyra av ledarna 
hade upplevt att personalen försökt att spela ut ledarna mot varandra. Men annars var ledarna 
överens om att delat ledarskap var ett bra ledarskap och de uppfattade att deras arbetstagare 
delade den uppfattningen med dem.  
(2) Kompetens: De flesta av ledarna delade upp ledarskapet efter kompetens och 
intresseområden, men hade ändå insikten i kollegans del så att de kunde leda och fördela arbetet 
när kollegan var frånvarande. 
(3) Beslutsprocessen: När det gällde beslutsprocessen var de flesta ledarna överens att det var 
viktigt att båda ledarna var delaktiga och stod bakom varandra i besluten. När större beslut 
skulle tas var det viktigt att arbetstagarna skulle få vara med och uttrycka sina önskemål och 
funderingar. Även beslutsprocessen kunde påverkas negativt med att snabba beslut var svåra 
att genomföra p.g.a. att man skulle diskutera mellan ledarna innan man kunde ta ett beslut. 
(4) Genus: I genusperspektiv visade det sig att ingen av ledarna har känt att de blivit 
särbehandlade p.g.a. sitt kön utav andra kollegor eller arbetstagare. Däremot trodde de äldre 
manliga ledarna att kvinnor måste ha det tuffare som ledare och därför ha en tuffare attityd i sitt 
ledarskap. 
När det gällde lön och anställning av de själva och sina arbetstagare så fanns det regler och 
avtal att gå efter och där hade könet ingen betydelse. När ledarna skulle beskriva typiska 
manliga fenomen så beskrev både de kvinnliga och manliga ledarna att män var mera dominanta 
än kvinnor i sitt ledarskap och gärna fattade beslut på egen hand och hade svårt att vara 
diplomatiska och jämka i beslutsprocessen. 
De kvinnliga dragen som togs upp var att kvinnor var mera för teamkänsla, hade mera tolerans.  
Några trodde även att kvinnor var försiktigare i beslutsprocessen.   
När man tittade på genusperspektivet var det en klar bild att de äldre ledarna, framför allt de 
manliga, hade mera åsikter om manligt och kvinnligt då det gällde ledarskapet. De yngre 
ledarna var mera fördomsfria och tyckte att ledarskap var en personlig egenskap som inte hade 
med könet att göra och att det även kunde vara knutet till vilken bransch man var ledare i. 
Resultatet av studien visar att yngre ledare inte har samma könsstereotypa synsätt som de äldre 
ledarna har, detta kan bero på en generationsskillnad.  
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Hur uppfattas delat ledarskap av kvinnor och män som har delat ledarskap? 
 
 Det var tre fenomen som ledarna uppgav som var negativt med delat ledarskap. Det var att 
beslutsprocessen kunde ta lite längre tid p.g.a. att det skulle förankras hos två ledare. Det andra 
var att arbetstagarna och utomstående kanske kunde uppfatta ledarskapet rörigt om det inte var 
tydligt utformat vem som hade ansvar för vad. Det stämmer överens med vad Döös et al. (2013) 
skriver, att nackdelen med delat ledarskap är att beslutsprocessen kan bli förlängd, och otydligt 
ledarskap kan leda till konflikter mellan ledarna och inom organisationen. Det tredje fenomenet 
som framkom av studien beskrevs som att arbetstagarna ibland försökte spela ut ledarna mot 
varandra, vilket inte alltid uppmärksammats i tidigare forskning. 
Positivt med ett delat ledarskap var att det gav avlastning så ledarna kunde vara ute mera i 
verksamheten och på det sättet bygga och utveckla en bra relation till sina arbetstagare, vilket 
bekräftar vad Döös et alt. (2013) rapporterat, och relationer mellan ledare och arbetstagare är 
en av stöttepelarna i det transformerande ledarskapet som i längden leder till bättre resultat för 
företaget enligt Tavfelin (2013).  
Delat ansvar gav stöd i beslutsprocessen, större chans att delta på möten och att det även kunde 
vara lättare att vara ledig. Denna uppdelning av ledarskapet förebygger stress och ohälsa, och 
skapar ork och klokskap (Döös et al., 2010).  Att det finns två ledare ansåg respondenterna 
ledde till att det oftast finns någon tillgänglig på arbetsplatsen som kan hjälpa och stötta 
arbetstagarna i större utsträckning i ett delat ledarskap än i ett ensamt ledarskap och upplevdes 
som positivt av respondenterna, och det skapar även trygghet hos arbetstagarna. OToole et al. 
(2002) menar att detta även är bra för arbetstagarna och gynnar deras arbetsmiljö.  
Kompetens som Meretoj och Koponen (2001) beskriver som personliga egenskaper som 
personer bär med sig, ansåg de flesta av respondenterna i den här studien att det tillvaratogs 
mera i ett delat ledarskap än i ett enskilt ledarskap. Respondenterna menar att i ett delat 
ledarskap tillvaratas utbildning och kompetens mera då man som ledare kan rikta in sig på sina 
intresseområden, eller område man har mest utbildning i. En annan viktig fördel var att man 
har chansen att lära sig mycket av den person man delar sitt ledarskap med och på det sättet 
höjde sin egen kompetens.  
Flera av ledarna i föreliggande studie ansåg att delat ledarskap var en process som ständigt var 
i utveckling, t ex att de fick lära sig att fatta beslut tillsammans och inte på egen hand och sedan 
stå eniga bakom varje beslut. De ansåg även att arbetstagarna var viktiga i beslutsprocessen 
även om de som egenskap av ledare hade det övergripande ansvaret så var det viktigt att 
arbetstagarna fick känna sig delaktiga och det var bra för teamkänslan som gynnar företaget. 
Detta är i linje med tidigare forskning som Bulter (2009) skriver om LMX teorin att arbetstagare 
som var mera engagerade i organisationen känner större delaktighet, vilket leder till ökad trivsel 

och arbetstagarna stannar kvar i organisationen (Butler, 2009).  
Jacobsen och Thorsvik (2002) hävdar att ledarskapet är en aktiv process som hela tiden måste 
utvecklas för att man som ledare ska kunna påverka andra människor, motivera dem till att 
samarbeta och se till att verksamhetens mål uppnås. 
Endast två av de manliga ledarna i föreliggande studie, erkände avsaknad av teamkänsla och 
att de var det som var ledare och resten var anställda. Ett sådant ledaskapsbeteende är mera likt 
ett transaktionellt ledarskapsbeteende och kan enligt Gelzheir et al. (2001) leda till mindre 
effektivitet och att beslutsprocessen blir ineffektiv och utdragen, och som på sikt kan missgynna 
företaget. 
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Uppfattar män och kvinnor med delat ledarskap att de blir behandlade olika på 
grund av sitt kön?  

 
  De flesta av respondenterna i föreliggande studie, uppfattade inte någon skillnad på manligt 
och kvinnligt ledarskap vilket motsäger den teori om genuskontraktet som innebär skillnader i 
förutsättningar för män och kvinnor, samt att män och kvinnor är varandras raka motsats 
(Hirdman, 1988). Ingen av respondenterna hade känt att de haft några för-eller nackdelar 
beroende på sitt kön. 
Respondenterna trodde inte heller att de skulle uppfattas annorlunda om de hade haft det 
motsatta könet. Endast två av de tillfrågade manliga respondenterna ansåg att kvinnor skulle 
hade tuffare i deras bransch som var mansdominerad. Det stämmer överens med vad Alvesson 
och Due Biling (2011) rapporterade, att organisationsklimat och yrkesgrupper skapas utifrån 
det kön som är mest representerat på en arbetsplats. 
Inga utav de intervjuade ledarna hade utsatts för s.k. härskartekniker d.v.s. blivit kränkta genom 
att ha blivit, förlöjligade, särbehandlade eller belagda med skuld och skam p.g.a. sitt kön som 
Ås (2004) beskriver är ett sätt som genus kan skapas på och som mestadels utövas då människor 
vill hävda sig och visa sin status och makt. Vidare fanns på alla arbetsplatser som 
respondenterna var verksamma på regler och avtal som styrde lönesättningen och ingen av dem 
kände sig kränkta eller trodde att någon annan blivit särbehandlad p.g.a. sitt kön i deras 
organisation. 
De yngre ledarna trodde att genus inte hade någon som helst betydelse för ledarskapet, utan att 
det satt hos individens personlighet, vilket stöds av Hjerton och Svaleryd (2011) som hävdar 
att jämställdhet kan utvecklas från var och ens personliga förmåga att fatta beslut utan att 
begränsas av genuskontrakt. 
På frågan om vad som var typiska manliga och kvinnliga egenskaper i ett ledarskap, svarade 
både de kvinnliga och manliga respondenterna i föreliggande studie att de trodde att män var 
mera dominanta i sitt ledarskap, mera ensamvargar som fattade beslut på egen hand, vilket även 
styrks av tidigare forskning (Duehr Bono, 2006). Män är mera dominanta, självsäkra och 
påstridiga i sitt ledarskap (Duehr Bono, 2006).  Herrera et al. (2012) menar att kvinnor var mera 
för teamkänsla och hade ett transformativt ledarskap och verkade för att alla skulle vara delaktig 
eller kunna uttrycka sina önskemål för organisationens bästa, samma kvinnliga egenskap som 
informanterna i föreliggande studie uppgav. 
Respondenterna i föreliggande studie tyckte även att en annan kvinnlig egenskap var att kvinnor 
kunde se arbetstagarna som individer, precis som Duehr och Bono (2006) skriver, vilket leder 
till att kvinnor på ett annat sätt fick med sig sin personal. Detta var en egenskap som 
respondenterna i föreliggande studie tyckte sig vara specifikt för ett kvinnligt ledarskap. 
Det mest avvikande resultatet i studien är att man ser en klar skillnad på vad ålder påverkar 
ledarnas uppfattning om genus. De äldre ledarna i studien har fortfarande en könsstereotypisk 
åsikt om manligt och kvinnligt, t.ex. att kvinnor måste vara ”tuffare.” Medan de yngre ledarna 
mera relaterar till individnivå samt arbetsmiljö och traditioner inom organisationerna vilket 
förstärks med vad Alvesson och Due Biling (2011) skriver, att de flesta forskare hävdar att kön 
inte spelar någon roll för att vara i en chefsposition utan män och kvinnor har liknande 
värderingar och personlighetsdrag liksom färdigheter som har med arbetet att göra. 
 

Metoddiskussion 
 
Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer ska ansvarig forskare göra en vägning av 
värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser 
för berörda undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje person. Det 
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grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 
forskningen. För att uppfylla informationskravet kontaktades respondenterna först via telefon 
där förfrågan om ett samtycke till ett missivbrev via mail till den tilltänkta respondenten. I 
brevet presenterades syftet med intervjun, vem forskaren, handledaren och intuitionen var. 
Samtyckeskravet uppfylldes då det stod att deltagandet var frivilligt och att respondenten kunde 
avbryta sin medverkan när de ville. Konfidentiells krav var att respondenten inte behövde uppge 
namn eller personnummer. Att arbetsplats eller företag inte nämndes med namn samt att allt 
material behandlas av forskaren som efter transkriberingen raderade alla intervjuer. 
Genom att upplysa respondenterna om studiens syfte och vad intervjuerna skulle användas till 
minimerades risken att informanterna skulle tro att man skulle utnyttja deras medverkan i andra 
tillfällen. Respondenterna erbjöds tillgång till uppsatsen då den färdigställts, så att de får insikt 
i att deras medverkan endast används för det syftet det var från början där med säkerställdes 
nyttjandekravet. Inför varje enskild intervju påminde forskaren muntligt vad som stod i 
missivbrevet, att de var helt anonyma och när som helst kunde avbryta intervjun och avsluta sin 
medverkan. 
Med flera utformade frågor om vad som är typiska kvinnliga respektive manliga egenskaper så 
hade man kanske sett att genus inte har betydelse för delat ledarskap tydligare. Studien kanske 
hade sett annorlunda ut om man bara haft informanter i samma ålder, eller om man hade haft 
större mängd informanter från flera olika branscher och kanske från olika geografiska platser i 
Sverige.  
Validiteten i studien styrks då två pilotstudier utfördes innan de tänkta informanterna fick svara 
på frågorna. Ingen av respondenterna hoppade av intervjuerna trots att de fick information att 
de närsomhelst kunde bryta. Alla respondenter fick samma frågor oavsett kön och intervjuerna 
spelades in på både telefon och bandspelare för att undvika tekniska missöden. 
Intervjuareffekten skulle kunnat påverka respondenterna då författaren endast genomfört två 
pilotstudier innan själva studien, intervjutekniken kunde ha övats upp med flera pilotstudier.  
Generaliserbarheten skulle kunna stärkas med flera informanter än bara 12 stycken 
respondenter från sex olika branscher. Urvalet begränsades p.g.a. de resurser som fanns. 
Det var få av respondenterna som hade akademisk utbildning och svaren kanske hade blivit 
annorlunda då studier och utbildning är en av grunderna för hög kompetens. 
 

 
 
 
Slutsatser 

 
Det finns genusstereotypa uppfattningar bland de äldre respondenterna om vad de tycker är 
manligt och kvinnligt. Den yrkestillhörighet och organisationsklimat som respondenterna 
kommer ifrån spelar också in för deras genusstereotypa uppfattningar. De yngre respondenterna 
ser inget hinder i kön, utan ser mera till personlighet och kompetens för ledarskapet. Är det som 
Alvesson och Billing (2009) hävdar att det finns två läger inom forskningen, ett som hävdar att 
det finns avgörande skillnader inom kvinnligt och manligt ledarskap medan det andra lägret 
hävdar att inga skillnader finns? De flesta forskarna hävdar att kön inte spelar någon roll för att 
vara i en chefsposition utan män och kvinnor har lika värderingar, personlighetsdrag och 
färdigheter till att leda en organisation. Utifrån den här studien så verkar det som att det sista 
lägret inom forskningen stämmer in, det finns inga skillnader på ledarskap då det gäller genus 
och ser man framåt kommer åldern inte heller påverka synsättet på ledarskapet i 
genusperspektiv. 
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Bilaga 1 

Hej!  

Mitt namn är Eva Furuheim och jag läser ledarskap 60 p vid Mälardalens högskola i Västerås.  

Nu ska jag skriva min magisteruppsats och syftet med den är att studera hur delat ledarskap 
fungerar och uppfattas av olika ledare och om det är någon skillnad eller likheter i 
uppfattningen när det gäller ledarskap i genusperspektiv. Jag har kontaktat Er för att jag 
önskar att få komma och göra en intervju som skulle ta ca 45-60 min. Detta borde äga rum 
vecka 11-12. Datum och tid när det passar Dig, och själva intervjun utförs på Din arbetsplats 
eller på något annat ställe om Du önskar det. Intervjun kommer att spelas in på band men 
avpersonifieras i arbetet och bandet kommer att förstöras så fort uppsatsen är godkänd. Inga 
resultat kommer att presenteras med ditt namn, ditt företagsnamn eller liknande. Ditt 
deltagande är konfidentiellt och resultaten kommer att presenteras på gruppnivå. Ditt 
deltagande är frivilligt och du kan avbryta eller hoppa över någon fråga om du vill.  

 När uppsatsen är färdig och godkänd (planerat juni 2015) och om Du önskar ta del av den 
sänder jag den via mail.   

 

Har du några frågor är Du välkommen att kontakta mig via telefon eller mail: E-post: 
xxxxxxxx  

Telefon: xxxxxxxxxxx  

Med vänliga hälsningar   

Eva Furuheim  
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 Bilaga 2 

 Inledande frågor   

1. Din ålder?  

2. Bor du med någon vuxen?  

3. Har du barn under a) 6 år b) 7-18 år boende hos dig?  

4. Får du ta ut mycket VAB?  

5. Vilken bransch är Du ledare för?   

6. Vad har du för utbildning?   

7. Har Du erfarenhet av ledarskap innan Du började här?   

8. Hur länge har Du haft delat ledarskap?   

 Själva intervjun  

9. Har Ni delat upp ledarskapet i ansvarsområden? Hur?  

10. Finns det några fördelar med delat ledarskap?   

11. Finns det några nackdelar med delat ledarskap?   

12. Hur tror Du personalen uppfattar Ert ledarskap?   

13. Finns det någon bestämd struktur hur ni fattar ett beslut?   

14. Hur löser Ni eventuella konflikter?  

15. Vilken förebild vill Du vara som ledare?   

16. Hur är Din ledarskapsstil?   

17. Är det lika villkor för män och kvinnor på arbetsplatsen?  

18. Har Du någon gång känt att din ledarroll uppfattats annorlunda p.g.a. ditt kön (negativt 
eller positivt)?   

19. Tror Du förväntningarna hade varit annorlunda på dig som ledare om Du varit 
Kvinna/Man?  

20. Vad uppfattar Du är karaktäristiskt för manligt ledarskap?  

21. Vad uppfattar Du är karaktäristiskt för kvinnligt ledarskap? 
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 22. Hur skulle du beskriva din personal som grupp med avseende på antal, ålder, kön, 
utbildning och kompetens, självständighet, mognad etc.?  
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Bilaga 3 

Fråga Meningsbärande enhet Kategori Tema 

Har ni delat upp ledarskapet i 
ansvarsområden? Hur? 

En har hand om personalen.           
En har hand om ekonomin.              
En kan alla områden. område Kompetens 

Finns det några fördelar med 
delat ledarskap? 

Lär sig av varandra.                           
Bolla idéer med varandra.         
Större närvaro av ledare. Stöd Ledarroll 

Finns det några nackdelar med 
delat ledarskap? 

Tar lång tid innan beslut.                   
Rörigt för andra.                                    
Utspelade mot varandra av 
personalen. Otydliga roller Ledarroll 

Hur tror Du personalen 
uppfattar Ert ledarskap? 

Trygghet pga. Hög närvaro hos 
ledare.                                            
Att vi är mera ute i 
verksamheten.                                 
Personalen bryr sig inte. Närvaro Ledarroll 

Finns det någon bestämd 
struktur hur ni fattar ett beslut? 

Arbetsordning.                                   
Gemensamt.                                          
Ledningsgruppen. Riktlinjer Beslutsprocess 

Hur löser ni eventuella 
konflikter? 

Respektive område.                          
Tillsammans.                                         
Direkt.                                                  Kommunikation Beslutsprocess 

Vilken förebild vill Du vara som 
ledare? 

Har ingen riktig.                                  
Någon idrottsledare.                         
Min f.d. chef.                                      Person Ledarroll 

Hur är Din ledarskapsstil? 

Försöker vara coachande.             
Bestämmande.                                      
Öppen och tydlig.                                    Delaktighet Beslutsprocess 

Är det lika villkor för kvinnor och 
män på arbetsplatsen? 

Lika lön och avtal.                             
Få män men lika villkor.                    
Ja det är det, men vi har bara 
en kvinna.                                              Anställning Genus 

Har Du någon gång känt att Din 
ledarroll uppfattats annorlunda 
p.g.a. av Ditt kön? Positivt alt. 
negativt? 

Har aldrig funderat på det.            
Ledarskap är inte relaterat till 
kön utan till person.                          
Nej, det kan jag inte säga.             Diskriminering Genus 

Tror Du förväntningarna varit 
annorlunda på Dig som ledare 
om Du varit man/kvinna? 

En kvinna måste nog vara 
tuffare.                                                  
Nej, det tror jag inte.                       
Har man bara intresse och 
kunskap spelar inte könet 
någon roll.                                                             Uppfattning Genus 

Vad uppfattar Du karaktäristiskt 
för manligt ledarskap? 

Raka snabba beslut.                           
Självständiga i sina beslut.            
Pekar med hela handen.                    Dominans Genus 
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Vad uppfattar Du karaktäristiskt 
för kvinnligt ledarskap? 

Mjukt omvårdande och 
coachande.                                            
Mer teamkänsla.                              
Vill ha alla med sig. Delaktighet Genus 

Hur skulle Du beskriva din 
personal som grupp med 
avseende på antal, åldrar, kön, 
utbildning, kompetens, 
självständighet och mognad? 

Självgående, ansvarsfulla och 
varierande åldrar.                             
Yngre är mera drivande.                    
Självständiga och tar ansvar Personal Kompetens 
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