
En manlig arbetsplats med kvinnliga 

möjligheter. 

- En kvalitativ studie om kvinnligt ledarskap på mansdominerade

arbetsplatser 

Jenny Fridsén

Pedagogik, kandidat 

2018

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande



Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En manlig arbetsplats med kvinnliga möjligheter. 

- En kvalitativ studie om kvinnligt ledarskap på mansdominerade arbetsplatser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i pedagogik, VT – 2017 

Kurskod: P0023P 

Handledare: Eva Alerby 

Examinator: Niclas Ekberg 

Författare: Jenny Fridsén 

 

      



En manlig arbetsplats med kvinnliga möjligheter. 

 

 2 

Förord 

Denna uppsats tillika examensarbete, är det slutgiltiga momentet i min kandidatexamen. 

Uppsatsen är skriven på distans via Luleå tekniska universitet under vår och höst 2017. 

Kandidatuppsatsen skrivs inom ämnet pedagogik och belyser ledarskap. Jag vill härmed rikta 

ett stort tack till mina informanter, utan er skulle jag inte vara i mål. Är mer än tacksam över 

att ni tog er tid genom att bidra med era kunskaper och erfarenheter inom ämnet. Utan er hade 

den här uppsatsen aldrig publicerats. Jag vill även passa på att tacka min handledare Eva 

Alerby för dina tips och reflektioner, ditt stöd och engagemang genom arbetets gång. Jag vill 

även tacka min familj som stått ut med den frustation som tidvis har infunnit sig under resans 

gång. Det är inte alltid enkelt att kombinera studier, arbete och familjeliv, men tillsammans 

klarade vi det, så stort tack för att ni stått ut med mig under dessa månader av arbete. 

 

Norrköping, oktober 2017 

Jenny Fridsén 
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Sammanfattning 

Målet med uppsatsen är att studera det kvinnliga ledarskapet på mansdominerade arbetsplatser. 

Val av ämnet grundar sig på intresset för kvinnors ledarskap. För att kunna besvara syftet och 

den frågeställning som studien berör har jag genomfört en kvalitativ undersökning där jag 

använt mig av intervju i fokusgrupp. Studiens kvinnliga informanter arbetar alla på en ledande 

position inom branscher som domineras av män, både på högre poster men även generellt inom 

organisationen. De teorier och tidigare forskning som ligger till grund för studien är dels 

genussystem och könsordning, homosocialitet och manlig dominans samt könsskillnader. 

Avsikten med studien är att belysa och undersöka hur kvinnliga ledare upplever ledarskapet i 

de branscher där dom är verksamma och även bemötandet från omgivningen. Dessutom 

undersöker studien hur informanterna arbetar med motivation. 

Studien visar på att informanterna inte upplever att kön biologiskt sett utgör något hinder utan 

att de motsättningar och hinder som de stöter på är socialt betingade. Kvinnorna i studien 

upplever viss diskriminering men ser även att det finns andra orsaker till den könssegregering 

som råder i deras verksamheter. Min förhoppning är att studien kan bidra till förståelse för hur 

man kan skapa möjligheter och förutsättningar för kvinnliga ledare att nå upp till de riktigt höga 

positionerna och kunna göra karriär. 

Jag hoppas du får en trevlig lässtund! 

 

 

 

 

 

 

Alternative title 

A male workplace with female opportunities.  

- A qualitative study of female leadership in man-dominated workplaces. 

 

Nyckelord: kvinnligt ledarskap, mansdominans, genussystem, homosocialitet 
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1. Inledning 

___________________________________________________________________________ 

Avsikten med det inledande avsnittet är att introducera läsaren för det problemområde som 

behandlas i studien. Du som läsare kommer få ta del av olika synsätt kring det kvinnliga 

ledarskapet. 

___________________________________________________________________________

Människan spenderar en stor del av sitt liv på arbetsplatsen. Ledarskap är ett omdiskuterat 

ämne, forskning har tidigare berört ämnen som ledarskapsstilar, ledarens egenskaper, vad som 

utmärker en bra ledare och olika strategier för att lyckas med sitt ledarskap. Det går inte att 

komma ifrån att människor vill bli ledda. För många handlar det om en person som ger 

vägledning och motiverar en i arbetet. En ledare som visar vägen framåt och stärker tron på oss 

själva och vår egen förmåga. Så vad utmärker då en bra ledare? Är det att ledaren är 

pedagogisk? Handlar det om att ledaren har förmåga att lära ut? Och vad betyder egentligen 

pedagogik? 

 

Pedagogik har olika betydelser beroende på vem du talar med och i vilket sammanhang det 

sätts. Det är stor skillnad på den pedagogik vi syftar till i vardagen med den som forskare 

definierar som pedagogik inom akademin.  Ett exempel på ämnesbeskrivning av 

forskningsämnet pedagogik är som följer:  ”Forskningen sker i relation till villkor, innehåll, 

aktörer och kontexter inom varierande sociala arenor där lärande-, fostrans-, undervisnings- och 

påverkansprocesser utspelar sig” (Luleå tekniska universitet, 2017).  

 

Mängden definitioner av pedagogik är enligt Nilsson (2005) oändliga och han beskriver att 

pedagogik kan ses som den disciplin som studerar lärande, påverkan och påverkansprocesser.  

Det handlar bland annat om studiet av människors lärande, utvecklande av kunskap, socialt 

samspel och kommunikation mellan människor. Socialt samspel och kommunikation är därmed 

två viktiga element inom pedagogikens domän men även på en arbetsplats.  

 

Illeris och Andersson (2007) menar på att pedagogik tar sin utgångspunkt i frågor som gör 

gällande undervisning, utbildning och uppfostran, såväl ur ett individuellt som socialt, 

samhälleligt och kulturellt perspektiv. Både Sundberg (2015) samt Illeris och Andersson (2007) 

beskriver pedagogik som en vetenskaplig disciplin vars syfte kan svara till kunskapsbildning 

om och för utbildning, fostran, undervisning, lärandeprocesser och kunskapsbildning. Det 
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pedagogiska fältet gränsar till sociologi, läran av det sociala samt även till psykologi och 

människans medvetande och beteende. I denna uppsats ämnar jag att ur pedagogiskt perspektiv 

studera hur kvinnligt ledarskap står sig på arbetsplatser där de själva utgör minoritet. I Sverige 

arbetar man för en ökad jämställdhet men skillnaderna mellan män och kvinnor återfinns 

fortfarande på hela arbetsmarknaden och är extra tydligt på chefspositionerna där majoriteten 

utgörs av män. Trots att segregering inom de ledande befattningarna minskas kvarstår frågan 

om vad beror det på att männen fortfarande är överrepresenterade inom de högre positionerna 

(SOU, 2014:80). Begränsningar för kvinnors utveckling och möjligheter till avancemang 

uppmärksammas i allt större drag i dagens allt mer jämlika samhälle och jag ämnar undersöka 

om kvinnliga ledare upplever det i den bransch som domineras av män (Wahl, et.al, 2003). 

 

Idén till studien föddes ur intresset för hur den kvinnliga ledaren arbetar för att motivera sina 

medarbetare och hur det tas emot i branscher som domineras av manliga medarbetare. Att mitt 

val föll på att studera kvinnliga ledare på mansdominerade arbetsplatser, grundar sig främst på 

att jag vill undersöka hur man som ledare motiverar sina medarbetare som är av motsatt kön. 

För att eliminera begränsningen och få möjlighet att till fullo kunna nyttja de kompetenta och 

kvalificerade personerna, som finns tillgängliga inom organisationen, behöver 

könsskillnaderna suddas ut. På så vis går man inte miste om all kompetens som finns tillgänglig. 

Genom att skapa lika möjligheter för både män och kvinnor att nå högre positioner, kan man 

minska den diskriminering som råder av kvinnliga ledare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En manlig arbetsplats med kvinnliga möjligheter. 

 

 7 

2. Syfte 

___________________________________________________________________________

I avsnittet presenteras studiens syfte och den frågeställning som utformats utifrån aktuellt 

ämnesområde. Vidare ges en kort beskrivning av studiens avgränsningar. 

___________________________________________________________________________ 

Syftet med studien är att belysa och skapa en förståelse för det kvinnliga ledarskapet i en 

mansdominerad arbetsplatsmiljö. Studien genomsyras av förställningen om att både ledarskap 

och kön konstrueras socialt. För att svara till syftet har följande frågeställning utformats: 

 

2.1 Frågeställning 

- Hur upplever kvinnliga ledare sin ledarskapsroll och sina utvecklingsmöjligheter på 

mansdominerade arbetsplatser? 

 

2.2 Avgränsning 

Studien ämnar undersöka hur kvinnor upplever sig bli bemötta i sin ledarroll utifrån 

könstillhörighet. Genom studien vill jag även undersöka om kvinnliga ledare upplever att det 

skapas möjligheter för avancemang i organisationer. De centrala begreppen som studien 

omfattas av är kön, ledarskap och diskriminering. Med kön syftar jag i studien på uppfattningen 

om att manligt och kvinnligt handlar om socialt skapande distinktioner. Ledarskap förstås som 

något som uppstår och konstrueras i mänskliga relationer och interaktioner, en 

påverkansprocess där ledaren påverkar andra personer och diskriminering såsom det motstånd 

och de hinder som den kvinnliga ledaren kan uppleva av omgivningen. 
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3. Bakgrund 

___________________________________________________________________________

I nedanstående avsnitt presenteras inledningsvis bakgrundsfakta om kvinnligt ledarskap. 

Därefter presenteras det forskningsfält som ligger till grund för studien. Avsnittet syftar till att 

du som läsare ska få en ökad förståelse för kvinnligt ledarskap. I avsnittet beskrivs teorier som 

jag anser relevanta för förståelsen av det problemområde som studien behandlar. 

___________________________________________________________________________ 

 

Redan från det att vi föds socialiseras vi in i roller. Ivarsson (2001) skriver att män redan från 

barndomen socialiserats in i en roll där han ska verka självsäker, drivande och bestämmande 

medan kvinnan ses som vårdande, omhändertagande och omsorgsfull. Eftersom könet tycks 

kunna påverka hur män och kvinnor uppfattas och behandlas, kan det även påverka individens 

självbild. Självbilden i sin tur kan avspegla sig på både uppträdande och agerande (ibid). 

 

Att det fortfarande råder segregering mellan ledare i högre positioner kan man se i flera olika 

led (SOU 2014:80). Det råder en horisontell segregering på arbetsmarknaden genom den 

ojämna fördelningen mellan män och kvinnor i olika branscher. Skillnaden mellan kvinnor och 

män återses även på ett vertikalt plan där vi ser en betydligt större andel män än kvinnor på 

höga befattningar (Muhonen, 1999). Nedan har jag valt att presentera statistik från Statistiska 

centralbyrån, som gör gällande de områden jag har valt att fokusera på i studien, nämligen 

pappersindustritillverkningen samt telekommunikation. 

 

Tabell 18. Chefer inom privat sektor efter näringsgren 2012 

Antal och könsfördelning (%), rangordnade efter andel kvinnor 

 Antal    Procent  

Bransch Kvinnor Män Totalt  Kvinnor Män 

       

Pappers- och 

pappersvarutillverkning 

286 1208 1494  19 81 

 

Telekommunikation 264 860 1124  24 76 

 

Källa: Statistiska centralbyrån. Kvinnor och män i näringslivet 2013. 
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3.1 Ledarskapsforskning 

Ledarskap har blivit dominerande inom forskning kring organisationer varpå den feministiska 

forskningen har kommit att rikta fokus mot kön och ledarskap (Wahl, 2003). Den tidigare 

feministiska forskningen fokuserade på kvinnors egenskaper som ledare. På senare tid har 

forskningen fokuserat på att studera villkoren för manliga respektive kvinnliga ledare samt 

vilken betydelse det faktum att män dominerar i ledande befattningar, speglar våra 

föreställningar om kvinnligt och manligt ledarskap (ibid). De återkommande frågorna som 

dominerat forskningen har tidigare berört ledarens egenskaper och möjligheter till att vara just 

ledare. Gary Yukl (2010) beskriver att ledarskapsforskningen ofta har ett normativt perspektiv 

som syftar till att definiera det ideala ledarskapet. Denna positivistiska kunskapssyn har blivit 

kritiserad av forskare som hävdar att kunskap om verkligheten är socialt konstruerat och 

förändras utifrån betraktarens synsätt och föreställningar (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Den feministiska forskningen blommade ut på 1970 talet och berörde ofta frågor som; varför 

är det så få kvinnor på ledande positioner, hur är kvinnor som ledare och hur förändras 

ledarskap. Inom den tidiga kvinnoforskningen problematiserade inte mansdominansen utan tog 

den för given (Wahl, 2003). Man riktade istället fokus på hur kvinnor var som ledare och 

traditionen har kommit att kallas för ”women–in-management” och är strakt knutet till USA. 

En välkänd teori inom ledarskapsforskning är ”glastaket” som innebär att kvinnor som 

avancerar i karriären träffar på ett så kallat glastak (Morrison, White, Van Velsor, 1987). Enligt 

Alvesson och Billing (1999) innebär begreppet glastaket att kvinnors klättring i organisationen 

till en början är relativt okomplicerad, men att existensen av osynliga hinder inom 

organisationen blockerar dem från att toppositionerna. Forskningstraditionen har kritiserats för 

att ha en för snäv inriktning på individen utan teorier och idéer om hur kön kan beskrivas och 

förstås. Wahl et al (2001) hävdar att glastaket är ett organisatoriskt hinder och inte ett 

individuellt hinder som grundar sig på personliga brister i kompetens eller egenskaper. 

Inriktningen på individen gör att organisationens betydelse faller bort och när man sedan riktar 

fokus på varför det är så få kvinnor i ledande positioner riktas istället fokus på organisation och 

villkoren som kvinnan arbetar under. Forskningstraditionen här har istället riktats mot den 

strukturella diskrimineringen som kvinnor möter i form av glasväggar som håller kvar 

kvinnorna i vissa positioner och yrken. Ett bärande inslag i teorin är att kvinnan fastnar i 

särskilda positioner och har därför få karriärmöjligheter (ibid). 
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Utvecklingen inom kvinnoforskningen började benämnas feministisk teori och kom att visa på 

en samhällsteori och inte bara en avskild del av samhället. Man såg på samhället som ett 

könssystem. Wahl (2003) beskriver att hon ser manlig överordning och kvinnlig underordning 

som en del av samhällets könssystem. Inom feministisk teori ses kön som en social konstruktion 

där det som är manligt konstrueras i relation till det som är kvinnligt och vice versa (Wahl m.fl., 

2012). Feministisk teori gjorde tidigt en distinktion av biologiskt och socialt kön för att 

uppmärksamma att den socialt skapade delen av kön är den dominanta. Inom den feministiska 

forskningen har fokus varit att poängtera att den kvinnliga underordningen i samhället inte beror 

på biologiska orsaker utan främst är socialt skapat (Wahl, 2003). 

 

3.2 Genussystem och könsordningen 

Uppdelning av kvinnligt och manligt är någonting som sker kategoriserat och sker ofta 

omedvetet. Hirdman (1988) har introducerat begreppen genus och genussystem på den 

skandinaviska arenan under 1980 talet. Hon beskriver kön som det biologiska hos kvinnan 

respektive mannen, och ordet genus, som det begrepp vilket används för att skilja det biologiska 

från det kulturellt skapade könet. 

 

Hirdman (2004) menar att genussystemet kan beskriva hur de strukturer och processer som 

både skapar och samtidigt upprätthåller ojämställdheten i samhället. Systemet kan ses som en 

ordningsstruktur av kön, där män och kvinnor tillskrivs olika uppgifter, positioner och roller i 

samhället. Vi växer upp i system där vad som är manligt respektive kvinnligt, redan har 

definierats. Genussystemet bygger på två bärande logiker eller principer; dikotomin i form av 

könets isärhållande samt hierarkin där mannen är överordnad kvinnan. Kort beskrivet så menar 

hon att den manliga överordningen och hierarkin visar sig genom att det män åstadkommer 

betraktas mer värdefullt vilket visar sig genom att de besitter mer makt, oftast har en högre lön 

och utgör norm. Kvinnan å andra sidan ses som undantag och som det avvikande. Dessa 

könsmönster skapas och upprätthålls av både män och kvinnor i samhället och försvårar på så 

sätt förändring. Hirdman själv menar att forskare bör fokusera på att förstå hur genussystemet 

reproduceras, vilket även jämställdhetsarbetet syftar till eftersom det endast är då vi kan bryta 

mönstret, könsordningen och skapa ett mer jämställt samhälle (ibid). 

 

Likt Hirdman lyfter Harding (1986) dikotomin mellan kvinnligt och manligt där mannen är 

överordnad kvinnan. Enligt Harding skapas genus utifrån tre dimensioner, individuellt, 
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strukturellt och symboliskt. Harding menar att symboliskt genus utgörs av hur människor med 

hjälp av språk, beteende och attityder skapar framställningar om hur män och kvinnor bör vara 

i en viss kultur. Den strukturella dimensionen av genus utgörs av isärhållning och hierarki i 

arbetsdelningen. Slutligen menar Harding att den individuella dimensionen skapas utifrån 

tolkningar av hur genus framställs på både det strukturella och symboliska planet vilket kan 

jämföras med Hirdmans teori om att mannen utgör norm. 

 

Wahl (2013) beskriver jämställdhet som män och kvinnors lika rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter inom alla livets områden, kvinnor och män innehar samma makt att kunna påverka 

samhället och livet i sig. Trots en ständig kamp och diverse åtgärder råder det fortfarande stora 

skillnader mellan män och kvinnor i dagens samhälle. Även om vi i Sverige har kommit lågt i 

jämställdhetsarbetet så finns det stora skillnader i villkor inom många områden, främst inom 

ekonomiska möjligheter och inom maktpositioner. Män tycks vara den grupp som besitter 

större ekonomisk makt och kvinnorna är fortfarande till större andel de som tar större ansvar i 

hemmet. Denna relation benämns ofta som könsordningen eller genusordningen (ibid). Både 

Wahl (2003) och Abrahamsson (2009) beskriver att könsordningen i organisationer finns 

inbyggd i människan och att det kan ses i hela samhället, likt ett system som förefaller naturligt. 

Systemet grundar sig på människors egna sätt att tänka och handla, på människans egna 

föreställningar, förväntningar och idéer. 

 

3.4 Motivation 

Gellerman (1995) definierar motivation uteslutande i termer av dess inverkan på 

produktiviteten. Motivation är konsten att hjälpa människor till att fokusera tankar och energi 

på att vara så effektivt som möjligt. Latham och Locke (Jacobsen & Thorsvik, 2008) menar att 

en motivationsteknik inom organisationer är målsättning. Modellen beskrivs innehålla tre 

centrala delar som alla måste anammas. En bidragande faktor till att lyckas med målsättningen 

är att reducera motstånd och arbeta för att uppnå en acceptans hos medarbetarna så att de alla 

är medvetna om vad som kommer att krävas av dem för att nå upp till målet. Genom att utforma 

konkreta och realistiska mål samt få medarbetarna att acceptera dem leder skapas möjligheter 

att tillsammans arbeta för att uppnå målen. Den tredje aktiviteten är att utforma stödsystem, 

dvs. se till att medarbetarna får de rätta förutsättningarna för att klara av att nå målet. För att 

uppnå detta krävs det att ledaren känner till medarbetarnas förmågor, färdigheter och vilken 

kunskap de besitter. Om de förutsättningarna inte finns måste ledaren se till att medarbetarna 
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får möjlighet till att addera dessa kunskaper eller färdigheter. Ohlsson (1994) uppger att de 

grundläggande behoven för medarbetarna är att ha möjlighet att kunna styra sina egna 

arbetsuppgifter samt ha en överblick av hela processen för att kunna se till sin egen betydelse 

och funktion. Gnom att medarbetaren får vara delaktig skapas motivation för den enskilde 

(ibid). 

 

3.5 Manlig dominans och homosocialitet 

Wahl (2013) beskriver att män har en förmåga att skapa maskulina kulturer i relation med 

varandra och i ledarskapet. Det byggs upp en atmosfär där kvinnor kan känna sig obekväma 

samt ovälkomna utan att det på formellt sätt är uttalat. Det skapas osynliga band mellan männen 

i organisationen och dessa maskulina band förstärker sammansvetsningen av männen som leder 

till att kvinnor kan uppleva en känsla av förminskning, som att de står utanför gemenskapen 

och inte riktigt integreras i organisationen. Ytterligare en omständighet som gör att 

könsordningen kontinuerligt återskapas i samhället är homosocialitet, vilken gör att 

mansdominans kontinuerligt återskapas på de ledande befattningarna. Homosocialitet 

definieras enligt följande av sociologen Jean Lipman-Blumens (1976) när en människa 

uppskattar och föredrar umgänget med människor av samma kön, som ofta sker i ledarskap där 

ofta män söker sig till män. 

 

Lindgren (1996) menar att kvinnor stöter på homosocialitet i form av motstånd av män vid de 

tillfällen då de försöker få inflytande vilket kan kopplas till en rekrytering av en tjänst. En 

bidragande faktor till att män rekryteras till ledande positioner är att diskussioner ofta förs på 

informella arenor och att de kriterier som ställs på kandidaten ofta formuleras av likasinnade 

män. Det gör att kriterierna även blir socialt utformade för att passa in i den mansdominerade 

kultur som råder inom organisationen. Denna kultur beskriver Holgersson (2006) innefatta dels 

segregering, bekräftelseritualer, identitetsarbete och homosocial kooptation. Situationer som 

innefattar bekräftelseritualer behöver inte vara utstuderade för att utesluta kvinnor men vilket 

effekten av det ändå ofta blir. Den homosociala kooptationen avser den omsorg och lojalitet 

som män visar varandra dels genom att hålla varandra bakom ryggarna eller när en äldre man 

antar en yngre man ”under sina vingar”. Homosocialiteten har ofta uttalats vara en bidragande 

faktor till segregeringen mellan män och kvinnor i organisationer (Wahl m.fl., 2013). 
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3.6 Könsskillnader, fördomar och diskriminering 

Begreppet könsegenskaper för män och kvinnor underlättar argumentet att manliga 

könsegenskaper är inriktade mot det mer opersonliga, uppgiftsorienterade eller affärsmässiga 

tillvägagångssättet för ledarskap, medan kvinnliga könsegenskaper tenderar till en mer 

omsorgsfull, relativorienterad ledarskapsstyrka (Pounder & Coleman, 2002).  Kvinnor 

associeras ofta som vänliga, känsliga och hjälpsamma och hyser omtanke om de personer de 

leder. Galbraith (2008), likt Eagly och Carli (2007), menar att kvinnor lägger stor vikt vid det 

sociala kapitalet genom att skapa goda relationer till medarbetare vilket kan vara en bidragande 

faktor till ett framgångsrikt ledarskap. 

 

Wahl (2003) skiljer på direkt och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering kopplar hon 

samman med vad informanterna i hennes studie själva uppgav som diskriminering. Wahl 

beskriver olika typer av direkt diskriminering där några av de vanligaste exemplen som beskrivs 

vara lönefråga, tillsättande av tjänst, befordran, osynliggörande dvs att kvinnan inte får 

uppmärksamhet eller gehör för sina idéer. Kvinnor i högre positioner riskerar att bli 

särbehandlade utifrån sin könstillhörighet (Wahl, 2003). Diskriminering på grund av kön 

förekommer ofta bland kvinnor som arbetar i mansdominerade branscher. De vanligaste 

situationer där diskriminering förekommer gäller lönesättning, rekryteringsprocessen samt att 

prestationen inte uppmärksammas såsom den förtjänar. 

 

Wahl (2003) menar, utifrån kvinnliga ledares uppfattningar, att diskrimineringen ofta kommer 

från manliga chefer, men kan även uppstå från folk överlag som av olika anledningar besitter 

en diskriminerande attityd till kvinnligt ledarskap. Kvinnliga ledares upplevelser av 

diskriminering minskar om det finns fler kvinnor på samma nivå inom organisationen och ökar 

om det är färre. Det finns även fördelar med att vara kvinna i en mansdominerad bransch. Dessa 

fördelar beskriver Wahl som en positiv särbehandling, på så sätt att kvinnor i minoritet sticker 

ut mer och blir därför synliga på ett annat sätt, vilket kan medföra positiv uppmärksamhet. Den 

positiva särbehandlingen blir följden av de fördomar som faller omkull då kvinnans kompetens 

överstiger de förväntningar eller fördomar som finns. Kompetensen är inte förväntad, varvid 

den upplevs som positiv (ibid). 
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4. Teori och metod 

___________________________________________________________________________

I avsnittet presenteras vetenskapsteoretiska antaganden och metodologiskt tillvägagångssätt 

som har kommit att legat till grund för studien. Du som läsare får en beskrivning av hur 

studien genomförts och avslutas med en beskrivning om hur empirin bearbetats. 

___________________________________________________________________________ 

Det vetenskapliga förhållningssättet som studien utgår från gör gällande att världen är socialt 

konstruerad och kan tolkas förutsättningslöst (Solberg & Solberg, 2013). Jag valde därför att 

använda mig av en hermeneutisk ansats eftersom det är en betydande metod vid tolkning av 

förståelse (Prasad, 2002). 

4.1 Vetenskapsteoretiska antaganden 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att hermeneutikens grund ligger i att tolka för att 

förstå. Hermeneutiken delas ofta upp i två huvudinriktningar, den objektiverande samt den 

atletiska hermeneutiken. Huvudtemat för hermeneutiken är att en del endast kan förstås om den 

sätts i samband med helheten på samma vis som att helheten endast kan förstås ur delarna. 

Författarna beskriver att i den atletiska hermeneutikens inriktning är förståelse och förförståelse 

centrala begrepp och att förståelse är nödvändigt för det vardagliga livet och människans 

grundläggande existens. Den förståelse som skapas syftar tillbaka på den förförståelse som 

tidigare fanns och för att förståelsen ska utvecklas bör denna stimuleras med ny förståelse under 

tolkningsprocessen. 

 

För att svara till frågeställningen anammade jag en hermeneutisk utgångspunkt, där fokus ligger 

på att tolka informantens upplevelse. Med hjälp av den kvalitativa metoden kan jag komma 

närmare informanten och på så vis tillägna mig en djupare förståelse för dennes situation. Den 

kvalitativa metoden fokuserar på att tolka individers upplevelser och uppnå en djupare 

förståelse. Eftersom ledarskap är ett komplext undersökningsområde och individuellt präglat, 

anser jag den kvalitativa ansatsen vara väl lämpad att använda sig av i studien. Till skillnad från 

den kvantitativa metoden vars syfte är att finna samband och mätbara resultat vill jag försöka 

få en djupare insikt och förståelse för hur den kvinnliga ledarens position på arbetsplatsen. 

 



En manlig arbetsplats med kvinnliga möjligheter. 

 

 15 

4.2 Metodansats 

En svårighet inom vetenskapligt arbete är hur teori ska relateras till empiri. I denna del kommer 

förklaringsmodellerna induktion, deduktion och abduktion kort att beskrivas samt hur 

uppsatsen förhåller sig till dessa. Forskarens huvudsakliga uppgift är att relatera teori och 

empiri till varandra. Alvesson och Sköldberg (2008)

 

beskriver i huvudsak två modeller vilka är 

induktion och deduktion. Dessa två har ofta setts som motsatser men som enligt författarna inte 

behöver ses uteslutande. Den tredje modellen är just kombinationen av dem båda, abduktion 

(Patel och Davidsson, 2011). 

 

Kort beskrivet är den induktiva metoden starkt kopplat till den kvalitativa forskningsmetoden 

där forskaren följer ”upptäckandets väg” där man kan undersöka ett objekt utan att först ha 

förankrat undersökningen i en teori Bryman (2011). Utifrån den insamlade empirin kan 

forskaren sedan formulera en teori. Svårigheten med en induktiv metod är att man sällan kan 

fastställa med säkerhet den formulerade teorins generalitet på grund av att den grundar sig i en 

undersökning som endast gäller för en specifik situation eller grupp av människor. Både 

Bryman (2011) och Patel och Davidsson (2011) beskriver den deduktiva metoden som ett sätt 

att relatera teori med empiri, och ofta är förekommande i kvantitativa metoder. Forskaren som 

arbetar deduktivt följer ”bevisandets väg”, genom att utgå från redan existerande teorier för att 

formulera hypoteser som man sedan testar empiriskt. Resultatet av den empiriska 

undersökningen leder till att hypoteserna antingen bekräftas eller falsifieras, vilket gör att teorin 

som forskaren utgick ifrån kan revideras (Bryman, 2011). 

 

Abduktion innebär att teori och empiri relateras till varandra genom en kombination av 

induktion och deduktion. Den abduktiva ansatsen innebär att forskaren pendlar mellan olika 

sätt att relatera teori och empiri. Fördelen med att arbeta abduktivt är att forskaren inte är lika 

låst som vid en enbart induktiv eller deduktiv ansats (Patel & Davidsson, 2011). Gubrium och 

Holstein (Bryman, 2011) beskriver hur man utifrån emotionalismens tradition bygger upp ett 

intresse för subjektivitet och strävar efter att fånga individens inre verklighet vilket för mig 

kommer få stor betydelse för att kunna tolka och förstå individernas egna tankar. 

 

Genom den abduktiva metoden har jag pendlat mellan olika sätt att relatera teori med empiri. 

Jag inledde studien med att läsa mig in på redan befintliga teorier i ämnet. Utifrån den kunskap 

som jag tillägnat mig kunde jag sedan börja utforma en intervjuguide (bilaga 1) som jag 
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använde mig av för att samla in empiri. Empiri som erhölls har därefter analyserats tillsammans 

med den referensram som jag i inledandet av undersökningen, sammanställde. Abduktion 

främjar frihet i studien och har skapat möjlighet för mig att kunna göra en mer djupgående 

analys som genererat en förståelse för det resultat som erhållits. Jag har systematiskt pendlat 

mellan teori och empiri under forskningens gång för att få en ökad förståelse för 

frågeställningen. 

 

4.3 Undersökningsenheter 

Ahrne och Svensson (2015) beskriver att urvalsprocessen kan delas in i två steg. Den första 

urvalsprocessen fokuserar på område och inom vilken organisation med avser studera. Syftet 

med min studie var att studera det kvinnliga ledarskapet på mansdominerade arbetsplatser vilket 

gjorde att jag i första led lade fokus på att hitta branscher där detta var aktuellt. Till följd av min 

egen förförståelse samt egen upplevd arbetslivserfarenhet kunde jag konstatera att ett företag 

inom tillverkningsindustrin uppfyllde kriterierna för studien. I organisationen utgjorde kvinnor 

19 procent av den totala mängden ledare inom organisationen som totalt omfattade ungefär 330 

stycken anställda. Merparten av de verksamma utgjordes även de av män. 

 

I den privata sektorn råder det fortfarande en stor skillnad mellan manliga och kvinnliga ledare 

vilket gjorde det hela ännu tydligare och mer konkret anpassat för min studie. För att inte låta 

min förförståelse ta överhanden kontrollerade och jämförde jag mina valda områden med 

statistik från Statistiska Centralbyråns (fortsättningsvis SCB). Jag kunde på så vis jämföra 

huruvida min förförståelse stämde överens eller inte med verkligheten. Min egna förförståelse 

föll sig korrekt och eftersom jag ville använda mig av två olika branscher började jag söka efter 

liksinnande branscher på internet. Ojämlikheten är som störst inom den privata sektorn och mitt 

andra val föll på det företag inom telekommunikationsbranschen som jag såg hade en utskriven 

plan för att öka det kvinnliga ledarskapet. 

 

I ett globalt perspektiv uppgår de anställda inom organisationen till 105852, och av dessa är 

14195 anställda i Sverige. Av de totala medarbetarna är 23 procent kvinnor och 77 procent män, 

och i dagsläget är omkring 24 procent av samtliga ledare kvinnor i 

telekommunikationsbranschen. 
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Undersökningen grundades på ett godtyckligt urval där jag har skapat kontakt med 

informanterna genom tips från källor med insyn i de verksamheter som jag valt att fokusera på. 

Genom att arbeta målstyrt valde jag ut relevanta personer som besitter kunskap inom ämnet 

ledarskap och som jag hoppas kan svara till studiens syfte och frågeställning. Kriterierna för 

urvalet innefattade kvinnor i ledande positioner som arbetar i branscher där merparten av 

medarbetarna utgörs av män. Sammantaget ingår tre kvinnor i studien och de är mellan 45–55 

år gamla och har arbetat/arbetar i en ledande position, i minst tio år. Två utav informanterna 

fann jag vara verksamma som arbetsledare inom papperstillverkningsindustrin och den tredje 

som chef för kvalitetsavdelningen inom telekommunikationsbranschen. Anledningen till att 

valet föll mot just dessa branscher är, som jag tidigare redogjort för, att bägge industrierna 

präglas av en mansdominans. 

 

4.4 Etiska forskningsprinciper 

Studien genomfördes i enlighet med god forskningssed (VR, 2011). I det första skedet 

kontaktades de tilltänkta deltagarna och informerades om syftet med studien och jag hörde mig 

för om det fanns intresse av att delta. Eftersom studien behandlar ett högst aktuellt och ganska 

känsligt ämne fanns möjligheten att det kunde medföra en viss oro gällande integritet och 

privatliv hos de berörda (Bryman, 2011). Innan genomförandet av intervjuerna gick jag därför 

igenom de etiska forskningsprinciperna för att göra informanterna medvetna om de krav som 

studien avser uppfylla. I enlighet med den informerade samtyckesprincipen informerades 

kvinnorna om studiens syfte. Deltagandet var frivilligt och informanternas medverkan kunde 

när som helst avbrytas utan att vare sig förklaring till valet eller följdfrågor ställs. Informanterna 

gavs möjlighet att kontinuerligt ta del av studiens material samt ge sitt samtycke.  Deltagarna 

hade möjlighet att begära att det material som framkommit, helt eller delvis, togs ur studien 

utan vare sig följdfrågor eller ifrågasättande från min sida. Konfidentialitetskravet uppfylldes 

genom att all information kom att behandlas konfidentiellt och jag använde mig av fiktiva namn 

i studiens utformande för att garantera att materialet inte gick att spåra tillbaka till 

informanterna (VR, 2011). Eftersom jag genomförde studien i samtycke med informanterna 

och endast använde mig av materialet i ovan beskrivet syfte, uppfylldes nyttjandekravet. 

Materialet kom att arkiveras på säker plats och oåtkomligt för tredje part (Ibid.). 
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4.5 Datainsamlingsmetod 

Studiens primärdata inhämtades genom fokusgruppsintervjuer. Definitionen av en fokusgrupp 

varierar men syftet är att samla in kvalitativa data genom att en grupp som består av människor 

med gemensamma nämnare, varpå i min studie innehar en ledarroll, sätts samman för att 

diskutera utifrån ett specifikt ämne. Utgångspunkten för en fokusgrupp är alltid ett gemensamt 

fokus (Bormann, 1972). Positivt är att deltagarnas hämningar släpper i detta tillåtande 

gruppklimat och att när en deltagare talar, inspireras även de andra att göra det samma även om 

det kan vara svårt att genomföra. Tack vare de andras berättelser kan deltagarna erinra sig 

sådant som de annars inte skulle ha kommit ihåg. Forskaren får på så vis, ta del av ett stort antal 

varierande synpunkter, åsikter och erfarenheter. 

 

A focus group is a carefully planned discussion designed to obtain perceptions on a defined 

area of interest in a permissive, non-threatening environment. It is conducted with 

approximately 7-10 people by a skilled interviewer. The discussion is comfortable and 

often enjoyable for participants as they share their ideas and perceptions. Group members 

influence each other by responding to ideas and comments in the discussion (Kreuger, 1994 

s 6.) 

 

4.6 Informationsinhämtande metoder 

Det är av stor vikt att man inledningsvis i studien inte formulerar alltför specifika och snäva 

frågeställningar som kan komma att bli ett hinder senare i processen eftersom syftet med 

undersökningen är att tolka individens uppfattning (Bryman, 2011). Vid utformandet av en 

intervjuguide är det viktigt att man inkluderar frågor som gör det möjligt för forskaren att få 

information som kan hjälpa en att sedan svara till frågeställningarna. Bryman (2011) beskriver 

hur man i första hand kan skapa en viss ordning av teman och frågor i guiden för att på ett 

enkelt sätt se under intervjuns gång, att man följer upp de teman som man ämnar inkludera i 

undersökningen. Dock är det inte säkert att man sedan genomför intervjun i den exakta 

ordningen utan att man som intervjuledare är flexibel och anpassar frågorna efter informantens 

svar. Det är även viktigt att man använder sig av ett förståeligt språkbruk för att minimera risken 

för att informanten ska misstolka frågan och att man inte använder sig av ledande samt frågor 

som kan besvaras med enbart ja eller nej (ibid). 
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I kvalitativa studier använder sig ofta forskaren av intervjuteknik, observationer eller 

experiment. Vid intervjuer rör det sig oftast om tre olika typer, ostrukturerade, semi-

strukturerade samt strukturerade. Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) jämför till 

viss del strukturerade intervjuer med den kvantitativa metodens enkäter. Författarna menar att 

forskaren i likhet med enkäter ger informanten en något snäv möjlighet att svara. Det rör sig 

om fasta svarsalternativ som ställs i samma ordning till alla informanter. Svaren är ofta av det 

kortare och mer precisa slaget. En fördel är att man på så vis enklare kan jämföra svaren från 

informanterna. Nackdelen med strukturerade intervjuer är att det inte ges utrymme till 

följdfrågor och frihet i svaren. I den ostrukturerade intervjun utgår forskaren från tematiska 

frågor som sedan samtalet kretsar kring. Informanterna ges stor möjlighet att själva styra 

intervjun vilket kan främja innehållet genom följdfrågor, berörande av icke tilltänkta ämnen. 

Nackdelen med en för hög grad av ostrukturerade frågor är att risken finns för allt för 

utsvävande svar (Bryman, 2011). 

 

Backman m.fl. (2012) beskriver den semistrukturerande intervjun likt Bryman (2011) som den 

mer fria intervjustrategin där forskaren utgår från teman men utgår inte från en viss ordning 

utan låter frågorna flöda efter de svar som ges. Tryggheten i semistrukturerade intervjuer ligger 

i att forskaren i förväg har valt ut de teman som denne ämnar att beröra. Ytterligare fördelar är 

att forskaren under intervjuns gång får chansen att erhålla information som man tidigare inte 

reflekterat över. Tekniken kräver hög flexibilitet dels för att lämna utrymme åt informanten att 

ta upp egna specifika teman som hon anser är viktiga och för att vid senare tillfällen kunna 

återkomma för redovisning och fördjupning av intervjuerna. 

 

För att trovärdigheten i studien skulle vara så hög som möjligt valde jag att inte skicka ut 

intervjuguiden i förväg. Anledningen till mitt val var att jag inte ville riskera att informanterna 

i förväg hade tänkt ut vad de skulle svara och låsa sig vid svaret vid intervjutillfället (Larsen, 

Kärnekull & Kärnekull, 2009). Att få tillgång till frågorna skulle även kunna medföra att de 

förskönade sina svar för att få det att låta så bra som möjligt eller svara på det sätt som de tror 

att jag förväntar mig att de ska svara. Nackdelen med att inte skicka ut intervjuguiden är att 

informanterna skulle kunna vara mer förberedda om de visste vad jag skulle efterfråga (ibid). 

Valet föll ändå mot att jag önskade att studien skulle ha så hög reliabilitet som möjligt vilket 

var grunden till mitt val. Att erhålla direkta svar och reaktioner var för mig viktigare än 

eftertänksamma svar. 
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Patel och Davidsson (2011) beskriver att en intervju som har en låg grad av strukturering med 

öppna frågor, ger individerna utrymme att formulera sig mer fritt. Genom att löpande anpassa 

frågorna efter den ordning som föll sig bäst, gavs informanterna chans till att berätta deras 

historia utan risk för att bli lotsad genom, eller påverkad i, processen (ibid). Jag frågade om 

möjligheterna till att spela in intervjuerna via inspelningsfunktionen på datorn vilket 

informanterna gav mig tillåtelse till.  Det var till stor hjälp eftersom jag, upprepade gånger, 

kunde gå tillbaka och lyssna på intervjuerna.  Genom den möjligheten minimerades risken att 

låta viktig information gå förlorad eller göra felbedömningar av det som sades. För att skapa 

bra förutsättningar för studien och deltagarna var det viktigt för mig att möta deras önskemål 

om tid och plats för tillfället. Genom att tillmötesgå deras önskemål om tid och plats, ökades 

chansen för en bra intervju som löper avslappnat och där informanten kan känna sig lugn och 

trygg. 

 

4.7 Genomförande av undersökningen 

Vid det första intervjutillfället träffade jag samtliga informanter i grupp och diskussionerna 

pågick i drygt tre timmar. Det var ett öppenhjärtigt och väldigt givande möte där de även själva 

ställde sig mycket positiva till att få dela med sig och diskutera sina respektive erfarenheter. 

Inledningsvis börjar jag med att tillägna mig bakgrundsfakta genom att ställa inledande frågor 

kring kön, ålder och vad personen gör idag. Fortsättningsvis använde jag mig av öppna frågor 

för att erhålla spontan information kring informanternas tankar, värderingar och attityder för att 

i efterföljande steg tolka individens synsätt. Genom att addera frågor där informanten själv fick 

berätta om sina upplevelser minimerades risken med att styra intervjun för mycket och gav 

dessutom möjlighet att ställa följdfrågor och utveckla fler frågor allteftersom intervjun pågick. 

Att visa hänsyn genom att låta informanten tala till punkt och få tid till att reflektera över sina 

svar är viktigt och något som gynnar bägge parterna i slutändan (Bryman, 2011). 

 

Jag följde kontinuerligt upp svaren genom återkopplande frågor om jag tolkar de rätt etc. 

Genom att ställa återkopplande frågor fick informanterna chans till att reflektera och utveckla 

svaren samtidigt som det ökar reliabiliteten. I direkt anslutning till intervjun frågade jag om 

möjlighet till återkoppling vilket samtliga godtog. Jag hade min första uppföljningsintervju en 

vecka senare med en av informanterna. De två resterande fick jag återkoppla med via mail då 

det tyvärr inte fungerade att få till ett möte. 
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Att använda sig av semi-strukturerade gruppintervjuer anser jag var ett väl lämpat 

tillvägagångssätt i studien då jag hade möjlighet att täcka upp olika teman som jag önskade få 

besvarade samtidigt som det skapade utrymme för informanterna att själva kunna styra 

intervjun och tala om det som de tyckte var viktigt att lyfta fram. Det medförde även att jag 

tillägnade mig information och kunskap om sådant som jag själv inte reflekterat över att ta med 

i min studie. Valet av intervjumetod bidrog även till att informanterna fick möjlighet att uttrycka 

sig fritt vilket gav mig en god uppfattning om helheten och dess delar vilket är utgångspunkten 

inom hermeneutiken. 

 

4.8 Presentation av informanter 

Nedan följer en kort sammanfattad presentation av de tre informanter som deltagit i studien. 

 

Informant 1- Anna 

Började 1999 inom tillverkningsindustrin och har arbetat som arbetsledare i 12 år inom 

organisationen. Hennes medarbetare består av totalt 11 personer varav 1 är kvinna. Hon blev 

uppmuntrad till att söka tjänsten som arbetsledare av personalansvariga inom organisationen. 

Hon är 55 år gammal och upplever själv att hon trivs bra med att vara ledande kvinna i sin 

organisation, hon gillar att hålla i saker och ting. 

 

Informant 2- Lisa 

Anna har arbetat inom tillverkningsindustrin sedan 1987. 2004 rekryterades hon till 

arbetsledare med ett personalansvar för en grupp om 8 stycken personer där en av dom är 

kvinna. Hon hade inte funderat över att söka tjänsten som arbetsledare men blev tillfrågad och 

uppmuntrad till att göra det vilket ledde till hennes nuvarande position. Hon är 47 år i år och 

har erfarenhet som ledare sedan tidigare ibland annat inom scouterna. 

 

Informant 3- Mia 

Mia har arbetat inom telekommunikationsbranschen sedan 1992. När fabriken skulle läggas ner 

blev hon uppsagd men reste som teamledare till Skottland där man hade beslutat sig för att 

outsourca produktionen. När hon kom tillbaka 1997 till Sverige igen så blev hon tillfrågad om 

hon ville ha en ledartjänst och hoppade på det uppdraget. 1999 blev hon kontaktad av en 

avdelning inom organisationens i en annan stad, där hon fick förtroendet att starta upp en ny 

avdelning på orten. Hon hade inte tänkt på att bli ledare innan hon erbjöds tjänsten. 
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4.9 Bearbetning, analys, tolkning 

Bearbetningen inleddes med att jag sammanställde empirin för att skapa en överblick över de 

centrala teman som studien behandlade. I första steget transkriberade jag intervjuerna till 

löpande text, ordagrant, för att inte förvränga informanternas berättelser. Det viktiga för mig 

var att fördjupa mig i informanternas upplevelser för att kunna tolka det hermeneutiskt och på 

så vis uppnå en förståelse för hur de upplevde det kvinnliga ledarskapet. När denna 

tidskrävande, men ack så viktiga, process var färdig, försökte jag koda ut olika teman som jag 

tagit upp och som kan vara gemensamma och överensstämmande hos informanterna. I 

bearbetningen av materialet jämförde jag svaren utifrån de olika teman som jag tagit upp och 

som kan vara gemensamma och överensstämmande hos de olika informanterna. Genom att jag 

utgick från samma intervjuguide förväntade jag mig att jag får svar kring de olika teman som 

jag valt att addera i studiens undersökning. 

 

I analysen arbetade jag med att återge den information som framkommit så precist som möjligt. 

Jag hade möjlighet att återkoppla genom kortare intervjuer, både i tal och skriftlig form vilket 

var till stor hjälp för att säkerställa att jag tolkat informanten rätt. Den första återkopplingen 

skedde genom ytterligare en intervju då jag ställde fördjupande frågor till informanten för att 

tolka informantens upplevelse. Via bearbetning och analys fann jag nyckelord som jag sedan 

arbetade med för att koppla tillbaka till min resultatdel. När arbetet med att analysera empirin 

tog vid, studerade jag de olika delarna som kodningen medförde för att sedan gå tillbaka till att 

studera ledarskapet som helhet. Delarna som framträdde under analysen är det som i senare del 

beskrivs som teman. Jag kopplade svaren till den teori och tidigare forskning som jag läst in 

mig på. Att arbeta hermeneutiskt innebär att man pendlar mellan att studera delarna och 

helheten och att sammankoppla det med relevant teori. 
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5. Resultat 

___________________________________________________________________________

Här presenteras analysen av den empiriska data som samlats in. Resultatet presenteras 

uppdelat i följande teman; egenskaper som ledare, vikten av att motivera medarbetarna, 

bemötande från omgivningen samt möjligheter till karriär. 

___________________________________________________________________________ 

 

Temana framkom under arbetets gång och resultatet presenteras uppdelat för att underlätta för 

läsaren att ta till sig materialet. Det första temat som belystes handlade om ledarens egenskaper, 

vad informanterna själva upplevde var utmärkande egenskaper för att lyckas som ledare samt 

vilka egenskaper de själva ansåg sig besitta. Vidare studerades motivationsaspekten i det 

kvinnliga ledarskapet samt hur informanterna upplevde bemötande från medarbetarna. Till sist 

belystes möjligheterna till karriär och utveckling för kvinnliga ledare. Citaten i texten kommer 

i regel ifrån gruppintervjun förutom enstaka citat som kommer ifrån den återkopplande 

personliga intervjun samt återkopplingen via e-post. Dessa svar är utmärkta i texten. 

 

5.1 Egenskaper som ledare 

Informanterna fick frågan om vilka egenskaper de själva tycker är viktiga hos en ledare och 

samtliga ansåg att lyhördhet är en otroligt viktig egenskap hos en ledare men även öppenhet. 

”Viktigt är att man kan se sina brister, till exempel om ett beslut fattas på fel grunder, att man 

är öppen också för att ändra, ha förmågan att lyssna in övriga åsikter. Det uppskattas att man är 

öppen, att man är prestigelös” (Lisa). Informanterna uppger att de tycker det är viktigt att en 

ledare vågar fatta beslut, och om det visar sig att det blev fel, att kunna vara öppen med det och 

kunna erkänna det. För att våga ta tag i saker som inte fungerar krävs det att ledaren är rak och 

ärlig. Att vara en god lyssnare och inte bara lyssna men även ta emot andras åsikter och idéer. 

”Vi jobbar mycket med kultur och attityder” (Mia). 

 

På frågan hur informanterna ser sig själva som ledare och vad deras styrkor är svarade Lisa att 

hon såg sig som en rak person som är mån om sina medarbetare. ”Min och min chefs bild skiljer 

sig, han anser att jag är för rak medan jag vill vara mer rak, inte vara för feg” (Lisa). Hon arbetar 

aktivt för att skapa goda relationer och vill lära känna sina medarbetare lite mer på djupet för 

att skapa en tillförlitlighet. ”Jag är mån om mina relationer, jag arbetar aktivt för att skapa goda 

relationer och ag vill veta hur de mår, vad de gör på sin fritid och vad deras fru arbetar med” 
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(Lisa). Hon menar att hennes styrkor är att hon är bra på att leda och instruera, får med sig 

gruppen och när det uppstår kritiska situationer lyssnar hon in sina medarbetare och fattar sedan 

ett snabbt beslut då det oftast är ont om betänketid i arbetet. Hennes arbetssätt gör att 

medarbetarna vågar prova och inte är rädda för att göra fel utan att känna sig misslyckade. 

 

Anna anser sig nog kunna vara lite tillbakadragen och lite mesig. Hon går ofta på känslan och 

är mån om relationen. Hon uppger sig vara lite i konflikt med sig själv emellanåt eftersom hon 

både vill leda och fördela arbetet men även vara delaktig i produktionen. Hon vill vara med på 

golvet helt enkelt. Anna drar sig dock inte för att ta tag i problem eftersom hon vet att det är för 

allas bästa, inte minst för den utsatta personen. ”Jag har tagit mycket svåra samtal och drar mig 

inte för att göra det eftersom det är viktigt för personen i sig. Det är sådant jag aldrig tvekar på” 

(Anna). Hon finner sig skapa förtroende och får en förståelse för medarbetaren på detta sättet. 

Hennes styrkor är hennes positivitet och lätthet, hon känner själv att det blir trevligare och 

lättsammare på jobbet då det smittar av sig på medarbetarna. Hon är dessutom väldigt 

ordningsam och strukturerad vilket underlättar samarbetet i olika led och med olika 

avdelningar.  

 

Mia upplever att hennes bästa år som ledare var åren 2007-2015, då hon fick ”blomma ut och 

använda hela paletten, då jag kunde ge utrymme till folk att göra sitt jobb, men ändå vara en 

kravställare, då fick jag saker att hända” (Mia). Hon är bra på att ge människor möjligheter och 

ser sig som driven, passionerad och högst engagerad i sitt jobb och har arbetat hårt för att få 

med sig sin personal på tåget. Hon hamnade i en personlig kris under dessa år vilket ledde till 

att hon vågade vara och lärde sig att vara mer öppen vilket stärkt henne ytterligare som ledare. 

”Jag hade en personlig kris där jag mådde skitdåligt, det var ganska tufft. Det fanns tillfällen då 

folk kom fram och sa att va skönt å se att du är mänsklig. Det ledde till att man blev mer öppen. 

När jag kunde visa även de sidorna vann jag ännu mer och lärde mig att man ska vara öppen” 

(Mia). Utmärkande styrkor är hennes engagemang och öppenhet samt hennes höga driv som 

lett till att hon får med sig personalen i arbetet och skapar delaktighet. Hon kan även fatta beslut 

och är duktig på att bryta ner helheten i mindre bitar för att göra det mer lättåtkomligt och 

begripligt för sina medarbetare.” Jag har varit väldigt duktig på att få organisation, trots att den 

är väldigt stor men också global, att kunna hantera saker snabbt” (Mia). 
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5.2 Vikten av att motivera medarbetarna 

Informanterna var överens om att det är väldigt viktigt att som ledare motivera sina 

medarbetare. ”Det är faktiskt superviktigt, det är nyckeln till framgång” (Mia). 

 

Mia beskrev att alla är ansvariga för sin egen motivation och att det som ledare inte går att säga 

just vad som motiverar en annan person men att man med motivation kan skapa en kraft i 

organisationen. Hon beskrev sitt arbete med motivation, utifrån en specifik situation där man 

genomförde stora strategiska förändringar som gjorde att hela verksamheten påverkades och 

förändrades. Hon insåg tidigt att här var det fråga om att motivera sina medarbetare eftersom 

det var av största vikt för att få dem att arbeta mot samma mål (Mia). ”Jag har fått mycket creed 

för att jag är positiv och att jag får med mig människor. Att nyckla ner organisationens strategi 

tydligt för att den ska bli hållbar i handen för medarbetaren och bli betydelsefull för individerna 

själva i deras olika roller” (ibid). Hennes arbetssätt var att bryta ner strategin i mindre delar 

under en lång tid för att arbeta bitvis med förändringen och att förmedla de utstakade målen. 

Organisationen skapade tid för möten där man kontinuerligt följde processens gång, vad som 

hade skett och vad som skulle hända härnäst. De arbetade hårt med att skapa samma synsätt 

och informera alla berörda parter om vad man gör, varför man gör det och vad det faktiskt 

kommer att leda till. Genom detta gedigna arbete under ett års tid fick hon medarbetarna att 

sträva mot samma håll, fler blev inspirerade och motiverade. 

 

Lisa motiverar sina medarbetare genom att skapa engagemang, hon arbetar för att få 

medarbetarna delaktiga. Hon menar att genom att öka deras delaktighet så främjas 

motivationen. ”En kollega till mig beskrev mig som en person som är väldigt duktig på att leda 

och inspirera, har förmåga att få igång och få med mig gruppen, att få de som inte tar sig vidare 

framåt” (Lisa). Anna beskriver själv hur hon tycker att hennes positivitet smittar av sig och på 

så sätt motiverar sina medarbetare. Hon arbetar motiverande genom att coacha och pusha sina 

medarbetare till att försöka lösa tex. problem själva eller genom att tillsammans hjälpas åt. ”Det 

är inte alltid lätt att genomföra förändringar men man måste vara positiv och motivera för att 

hjälpa medarbetarna framåt i förändringsarbetet” (personligt samtal, Anna). Hon beskriver 

också att hon är väldigt noga med positiv feedback och berömmer gärna sina medarbetare. Anna 

upplever själv att hon är delaktig i hennes medarbetares arbete för att även lära sig själv. Hon 

motiverar sina medarbetare genom att ge dem möjlighet att lära sig nya eller andra 

arbetsuppgifter för att kunna utvecklas både individuellt och inom organisationen. 
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5.3 Bemötande från medarbetarna 

Ingen av informanterna upplever någon direkt skillnad i bemötande mellan kvinnliga och 

manliga kollegor. ”Visst har det funnits tillfällen då någon tagit till det men det handlar mer om 

personen själv, att hen armbågar sig fram för att nå framgång, det har ingenting med kön att 

göra” (Mia). 

 

En fråga som var laddad under intervjun var frågan kring diskriminering, om man upplevt 

diskriminering mot sin roll. Den främsta diskrimineringen som två av informanterna märker av 

är löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Lisa uppgav att hon blivit rejält diskriminerad i 

lönesättningen i jämförande med sina manliga kollegor. Hon har även ifrågasatt vad det beror 

på men endast fått någon luddig förklaring till det. Lisa berättar även att hon upplevt 

diskriminering i fråga om tillsättandet av tjänst inom organisationen. Vid ett tillfälle så sökte 

hon en tjänst på en avdelning där det bara var män. Hon kallades aldrig till någon intervju och 

när hon ifrågasatte det beslutet var chefens enda argument att ”det var en plats för män och att 

kvinnor inte skulle vara där” (Lisa). Vid ytterligare ett tillfälle har en av de högre cheferna inom 

organisationen uttryckt sig att det inte bör vara kvinnliga ledare i organisationen eftersom det 

alltid varit män. Under den efterföljande diskussion som uppstod blev det tydligt att kvinnorna 

vid en stunds eftertanke, upplevt en viss indirekt diskriminering. 

 

Kvinnorna i studien har upplevt diskriminerande bemötande gällande hur män och kvinnors 

idéer uppskattas och tas om hand. Främst har det handlat om situationer där kvinnorna påtalat 

en idé eller ett förslag men som ingen direkt tagit notis om utan gått relativt obemärkt förbi. 

När sedan en likadan idé påtalas av en man har det varmt tagits emot med hejarop och 

entusiasm. Detta har alla tre kvinnor upplevt i olika situationer och sammanhang och det är en 

av de fenomen som de alla reflekterade om under intervjun. 

 

Det finns även tillfällen då kvinnorna har retat sig på det försprång och förtur som gynnar 

männen. 

”Det som jag tycker har varit jobbigt under åren är väl det här dolda glastaket. När 

man ser att det finns beslutsvägar som man inte riktigt kan påverka. Det är väl inte 

så ofta egentligen, men när jag vet att folk kanske umgås privat. Och som när man 

åker iväg på konferens eller liknande och så är det bastu på kvällen. Alltså som tjej 

blir du ju automatiskt utesluten då. Alltså rent automatiskt, det är väl klart att dom 
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bondar bättre. Och när man vet att det finns det där, då finns det ännu mer bakom 

som man inte ens har en vetskap om. Där det händer saker som man inte vet nåt 

om. Där det görs upp planer. Om du och jag hänger ihop lite mer utanför så är det 

klart jag tänker på dig i första hand om det ska göras nåt” (Mia). 

 

Kvinnorna upplever inte att det har förekommit något direkt motstånd mot dem som just 

ledande kvinnor utan att de som betett sig illa har gjort det även mot män i ledande position. 

De resonerar som så att de som betett sig illa, gör det mot alla vilket sitter i deras personlighet 

och har inget med kön att göra. De har dock, som ovan beskrivet, känt av ett visst motstånd från 

sina kollegor med högre befattning.  Mia berättar om erfarenheter i styrelserummen enligt 

följande: ”Jag har även sett manliga chefer som inte ens lyfter blicken när man som tjej kommer 

in, nu är det ju inte alla som är så, långt ifrån. Men det räcker ju med att nån är så som har en 

ton, en ton att lägga i ett samtal”. 

 

Lisa beskriver utifrån hennes erfarenhet att det gäller att man som kvinnlig ledare inte själv 

framställer sig som en kvinna i utsatt position utan att man försöker hålla en stabil sida utåt. 

Hon upplever att det är viktigt att våga ta plats och att inte backa undan för mycket eftersom 

det kan få motsatt effekt, du blir då genast ett lätt byte att köra över. ”Det är viktigt att inte göra 

sig till offer. Om en kvinna gör ett misstag och en man gör samma misstag, blir ofta kvinnans 

misstag värre. För det bekräftar fördomen om att kvinnor inte kan” (Lisa). 

 

5.4 Möjligheter till karriär 

Alla tre informanter upplever att det skapas vissa förutsättningar till att utvecklas i deras 

organisationer. Det som saknas och som efterfrågas är kompetensutveckling, Anna och Lisa 

upplever att det erbjuds alldeles för lite utbildningar. Mia upplever inte samma problem inom 

sin organisation utan där sker det kompetensutveckling mer kontinuerligt och det finns stora 

möjligheter att vidareutvecklas. Lisa och Anna, som arbetar inom samma organisation, 

upplever att sedan företaget anställde en kvinnlig fabrikschef så har fler kvinnor anställts på 

olika nivåer och plan. Lisa tror att anledningen kan bero på att den kvinnliga fabrikschefen är 

delaktig i rekryteringsprocessen och därför kan vara med att påverka, vilket Lisa finner vara 

bra. Det behövs fler kvinnor i olika led inom organisationen men det får inte ske till följd av 

förlorad kompetens. Det ska inte anställas kvinnor bara för att jämna ut skillnader utan Lisa 

anser att det självklart ska vara på grund av kompetensen. Mia berättar att på hennes företag 
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arbetar man aktivt för att jämna ut könsskillnaderna. De har kommit framåt i arbetet med 

jämställdhet även om det fortfarande är långt kvar tills gränserna mellan manligt och kvinnligt 

suddas ut. Men organisationen vill ligga långt fram och har ett uttalat mål om jämställdhet inom 

personalen. ” Organisationen arbetar mycket med jämställdhet. Ledningen är väl medveten om 

problematiken med en ojämn fördelning och arbetar för att utjämna skillnaderna” (e-post 

korrespondens, Mia). 

 

Vad gäller eventuell obalans mellan kvinnliga och manliga ledare inom deras organisationer, 

menar Lisa att det beror på en så pass mansdominerad bransch, gör att kvinnor helt enkelt inte 

söker sig dit. Hon tror att det beror på att kvinnor idag är så underrepresenterade inom 

organisationen och att det är anledningen till den stora skillnaden. Lisa menar att det därför, 

helt naturligt, blir ett mindre urval. Eftersom det inte finns ett lika stort utbud av kvinnor inom 

organisationen är det helt naturligt att det därför är mindre kvinnor i ledande positioner. ”Jag 

kan tänka mig att bara det att det finns kvinnliga chefer gör att det är större chans att kvinnor 

söker sig dit. Att man ser att det finns ett spann, man ser att det är andra tjejer som arbetar där” 

(Anna). 

 

5.5 Sammanfattande reflektioner av resultatet 

Sammanfattningsvis ka jag konstatera att samtliga informanterna var eniga kring att kvinnor 

ofta har ett mer omvårdande ledarskap och att lyhördhet är en egenskap som värdesätts högt 

hos en ledare. De upplever att öppenhet, gemenskap, att man kan lyssna, hantera konflikter men 

även fatta snabba beslut om arbetet så kräver, är viktiga komponenter i ett framgångsrikt 

ledarskap. De var överens om att kvinnor anammar ett omvårdande ledarskap och att relationen 

mellan ledare och medarbetar ofta står i centrum. Motivation sågs som nyckeln för framgång 

och genom positivitet, engagemang och delaktighet motiverar de kvinnliga ledarna sina 

medarbetare. Även om motivationen är centralt för att lyckas i organisationen är den också 

beroende av att varje individ tar sitt eget ansvar, enbart ledaren kan inte ansvara för att motivera 

varje enskild medarbetare utan det är genom delaktighet som ledaren och medarbetaren 

tillsammans uppnår detta. 

 

Informanterna upplevde inga direkta skillnader i bemötande face – to face, från medarbetarna 

utifrån könstillhörighet utan att det snarare var kopplat till personlighet. Överlag upplever inte 

informanterna att de bemöts på något annorlunda sätt i jämförelse med deras manliga kollegor 
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utan att de som beter sig illa gör det mot de flesta anställda, oavsett om de är män eller kvinnor. 

Diskriminering förekommer dock vad gäller både lön och positioner inom organisationen och 

framförallt vid rekryteringar till högre befattningar. De upplevde att även fastän det arbetas för 

att motverka diskriminering så råder det, till viss del, fortfarande skillnader mellan könen vid 

rekryteringar och upplever därför att det finns hinder för möjligheter till karriär. Kvinnorna 

beskrev att de stött på hinder, likt teorin om glastaket, och upplevt effekten av homosocialitet. 

Vidare upplever de att det i viss utsträckning skapas förutsättningar för utveckling och 

avancemang.  De är alla eniga om att snedfördelningen inte kan tas ur sitt sammanhang utan 

det gäller att både se delarna och helheten genom att jämföra antalet kvinnliga ledare med den 

totala andelen kvinnliga anställda inom organisationen. 

 

” Jag tror att det beror på att det fortfarande är väldigt mansdominerat och att det är 

färre kvinnor som helt enkelt söker sig dit. Det blir ett mindre urval och du ska ju 

inte plocka upp en tjej bara för det. Det rör nog inte om man är man eller kvinna 

utan mer att kvinnor är underrepresenterade och att det därför är skillnad. Det finns 

inte lika stort utbud av kvinnor på arbetsplatsen så därför är det naturligt mindre 

kvinnor i ledande positioner” (Lisa). 
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6. Diskussion 

Avsnittet kommer behandla resultatet och jag gör kopplingar till den teori som studien 

relaterat till och svarar till studiens frågeställning. Slutsatserna diskuteras på både individ- 

organisation- och samhällsnivå. 

___________________________________________________________________________ 

Syftet med studien har varit att genom informanternas svar och reflektioner kring ledarskap 

belysa det kvinnliga ledarskapet på mansdominerade arbetsplatser. Följande diskussion är 

uppdelad i underrubriker för att främja läsningen. Genom att koppla svaren med den teoretiska 

referensramen avsåg jag besvara studiens frågeställning: Hur upplever kvinnliga ledare sin 

ledarskapsroll och sina utvecklingsmöjligheter på mansdominerade arbetsplatser. 

 

6.1 Att leda som kvinna 

Inledningsvis konstaterar jag att informanternas egna reflektioner av utmärkande egenskaper 

hos en ledare besvarades väldigt lika. Kvinnorna i studien beskrev sig själva som omvårdande, 

mjuka, och känslomässiga som prioriterar att visa omtanke om sin personal och vill komma 

nära. Beskrivningen går i linje med vad Galbraith (2008) och även Eagly och Carli (2007) 

beskrev vara utmärkande egenskaper för det kvinnliga ledarskapet. Genom att förmedla 

positivitet lyckas de skapa förtroende och motivera sina medarbetare. Ivarsson (2001) beskriver 

kvinnan som en omvårdande individ som ses som omvårdande och omsorgsfull såsom 

informanterna beskrivit sig själva. Jag tolkar dem som öppna ledare som är väl medvetna om 

att det finns både likheter och skillnader mellan de själva och deras manliga kollegor. Det är tre 

ödmjuka personer som tar sitt arbete på stort allvar och trivs med rollen att kunna påverka sina 

medarbetare, se hur de utvecklas både på ett personligt plan och även professionellt. Samtliga 

informanter upplever att deras omvårdande ledarskap ses som en mycket positiv egenskap. 

 

Såsom Illeris och Andersson (2007) beskriver att pedagogik tar sin utgångspunkt i utveckling, 

både socialt, individuellt och på en samhällelig nivå, tolkar jag informanternas synsätt gällande 

ledarskap. En bra ledare har förmåga att kunna påverka och driva medarbetare framåt genom 

att inspirera och motivera sina medarbetare. Hur bra ledaren än må vara på att motivera är det 

fortfarande upp till varje individ att själv ansvara för sin egen motivation vilket informanterna 

påpekat i studien. Ledarens roll kan ses som en påverkansprocess vilket ger medarbetaren 
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verktyg för att fortsätta motiveras och på så vis utvecklas. Samspelet mellan ledare och 

medarbetare är således centralt för motivationsarbete. 

 

Studiens undersökte även hur ledaren motiverar sina medarbetare och av svaren tolkar jag att 

de upplever att motivation är en grundpelare för individuell utveckling men även viktigt på en 

samhällelig och organisatorisk nivå när det rör sig om att arbeta emot mål. Genom intervjun 

framgick det att motivation är bland det viktigaste inom organisationen och att det är just 

motivationen som kan bringa framgång eller få organisationen på fall. En av informanterna 

upplevde att målsättning var väldigt viktigt i hennes arbete och jag tolkade det i likhet med 

målsättningsteorins förklaring till hur motivation skapades. Att implementera organisationens 

mål och skapa delaktighet var ett steg i att motivera medarbetarna Ohlsson (1994). Även om 

svaren ifrån informanterna skilde sig kring målsättning var de överens om att delaktighet var 

centralt för motivation. Genom motivation kan man främja utveckling och på så sätt gynnas 

både medarbetare och organisation. 

 

Frågan kring hur de kvinnliga ledarna upplever att de blir bemötta från sin omgivning skiljer 

sig något mellan de tre deltagarna på vissa plan. Överskådligt sett så är de överens om att de 

bemöts bra och att det inte skiljer sig från hur de uppfattar att deras manliga kollegor bemöts. 

Informanterna berättar att de uppfattar det som att personligheten hos individen har stor 

påverkan för hur de bemöter och blir bemötta inom organisationen. De upplever inte att de 

bemötts negativt utom vid något enstaka tillfälle och kopplar det då till individens personlighet 

och inte till att de är en kvinnlig ledare. 

 

Kvinnorna har i mer och mindre utsträckning upplevt fenomenet ”glastaket” och stött på hinder 

i sitt ledarskap, i regel oftast från högre uppsatta individer än ifrån medarbetarna. De säger sig 

inte ha stött på något direkt motstånd ifrån medarbetarna utan säger att de som beter sig illa 

snarare gör det mot merparten och att det därför inte är kopplat till dem som kvinna. Trots att 

det oftast bemöts bra har de även hamnat i situationer där bemötandet inte alltid har varit det 

bästa. De berättar att de själva upplevt effekten av samhällets könssystem då deras åsikter och 

idéer inte alltid anammats utan snarare flutit förbi till dess att en man yttrat samma idé varpå 

den mottagits hjärtligt. Det kopplar jag till den kvinnliga underordningen vilket Wahl (2003) 

beskriver skapas socialt i samhället och som stämmer överens med Hardings genusteori och 

den individuella dimensionen, den manliga överordningen. Att kvinnornas idéer och förslag 
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inte tas emot på samma sätt som när manliga kollegor lyfter dem är ett problem på både 

individnivå, organisationsnivå men även på samhällsnivå. Det kan få konsekvenser för 

individen i fråga som mister potentiell utveckling och som kan erhålla en känsla av att inte 

duga. Att en kvinnas åsikter tas i beaktande kan även få konsekvenser inom organisationen 

eftersom följden kan bli att kvinnorna slutar komma med idéer och att hela organisationen 

därför förlorar potentiella kunskaper vilket därför också skapar problem på en samhällsnivå. 

Kompetens, kunskap och färdigheter går förlorade, idéer och förbättringar uteblir vilket i 

slutändan kommer att påverka individ, organisation och samhället negativt. 

 

6.4 Utveckling och karriär 

Informanternas svar kring huruvida de upplever att det finns möjlighet till utveckling och 

avancemang inom organisationen skiljer sig från varandra. Både Anna och Lisa som är 

verksamma inom samma bransch upplever att det råder en begränsning vad gäller både 

utveckling och möjlighet till karriär inom organisationen. De har nått upp till en högre position 

men upplever inte att det skapas några förutsättningar för att kunna nå längre än så. Snarare 

upplever de nästa steg inom karriären som stängd och oåtkomlig. Lisa har egna upplevda 

erfarenheter av att sökt en högre befattning men blev inte kallad till intervju och fick inte heller 

någon feedback överhuvudtaget. 

 

När det gäller den tredje informanten, Mia, skiljer sig erfarenheterna åt. Hon har själv fortsatt 

att avancera inom organisationen och upplever att det fanns möjlighet till både utveckling och 

avancemang inom hennes bransch. Hennes erfarenheter visar på att det trots en ganska utbredd 

homosocialitet Wahl (2003) och Hirdman (2004) har det ändå funnits tillfällen för henne att 

göra karriär. Hon har dock erfarenheter av bägges sidor och berättade dessutom även att hon 

själv också upplevt den socialitet som Wahl (2003) och Hirdman (2004) förklarat utgör ett 

hinder för kvinnor att utvecklas och nå upp till högre positioner. Hon beskrev att rekryteringen 

inte alltid var synlig utan den kunde ske i många olika led och även under former som var 

inofficiella. Anna och Lisa beskrev, utifrån vad de trodde kunde vara en anledning till att så få 

kvinnor är ledare i deras organisation, att det rekryteras män för att det i stort sett alltid har 

rekryterats just män i deras organisation. Varken Anna och Lisa sökte själva till tjänsten som 

ledare utan blev uppmanade samt tillfrågade om det fanns intresse från deras håll att söka 

tjänsten. 
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Genom att återblicka till inledningen där belyste jag problemet med könssegregeringen kan jag 

konstatera att det råder ojämlikhet i antal högt uppsatta män kontra kvinnor. Wahl (2013) menar 

att den kvinnliga underordningen är socialt konstruerad vilket stämmer överens med 

informanternas svar. Genom arbetet med studien har jag tillägnat mig en djupare förståelse för 

komplexiteten för den kvinnliga ledaren och hennes utmaningar i arbetslivet. Jag anser mig fått 

en djupare förståelse för det kvinnliga ledarskapet på mansdominerade arbetsplatser och jag 

tolkar ledarskapet som komplext och att ojämlikheten inom ledarskap inte enbart behöver vara 

kopplat till genus utan även till personlighet och andra faktorer såsom omgivningens påverkan. 

 

Att det råder en ojämlikhet i de branscher som jag har fokuserat på handlar inte bara om en sned 

könsfördelning utan ligger även i det faktiska intresset hos individerna. Med det menar jag att 

den ojämna fördelningen är synbar och tydlig men kan även finnas en annan aspekt och en 

annan förklaring till varför det ser ut som det gör. I min studie fann jag att det var en liten del 

kvinnor på ledande positioner inom organisationerna och när man såg till fördelningen av den 

totala mängden anställda var det en ojämn fördelning mellan män och kvinnor överlag. Detta 

tolkade jag utifrån informanternas svar till stor del kunde bero på intresset. Genom att öka 

möjligheterna till karriär och utveckling inom organisationen gynnas både individens 

personliga utveckling och organisationen eftersom en jämnare könsfördelning kan ses 

fördelaktig eftersom man undviker riskerna med att kunskap och kompetens går förlorad. 

 

6.5 Metoddiskussion 

Kvale (2007) uttrycker att det är genom samtal vi människor förstår andras världar. Jag anser 

att genom att tolka hermeneutiskt har jag fått en djupare förståelse för hur informanterna i min 

studie upplever det kvinnliga ledarskapet. Genom deras berättelser har jag kunnat tolka det 

kvinnliga ledarskapet utifrån varje enskild individ och samtidigt kunnat urskilja likheter och 

olikheter i deras upplevelser. Jag fick möjlighet till uppföljningsfrågor vilket gav mig en 

djupare förståelse för deras livsvärld och varför de upplever deras ledarskap så som de gör. Jag 

ansåg att den kvalitativa metoden lämpade sig bra i samband med inspelningen eftersom jag 

kontinuerligt kunde gå tillbaka i intervjuerna och noggrant lyssna över dem för att på så vis 

tillägna sig en fördjupad förståelse för informanternas bild av det kvinnliga ledarskapet. 
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6.6 Samhällsperspektiv 

Att belysa problematiken med att det råder en könssegregering är viktigt utifrån ett 

samhällsperspektiv då det kan skapa möjligheter till att fler kvinnor uppnår högre positioner. 

Det handlar naturligtvis inte om att enbart räta ut skillnader genom att anställa fler kvinnor på 

högre positioner utan att tillvara ta värdefull kompetens och kunskap genom att behålla och 

rekrytera inom organisationen bortsett från könstillhörighet. Jämställdhet är ett hett debatterat 

ämne och ständigt aktuellt i såväl forskning som media. Det är en viktig och högst aktuell 

samhällsfråga som inte lämnar människor oberörda. 

 

6.7 Validitet och reliabilitet 

Hög validitet tillför studien relevans och giltighet (Kvale & Brinkmann, 2009). Frågorna är 

konstruerade efter att jag läst igenom tidigare forskning och litteratur för att på så sätt kunna 

skapa frågor som leder fram till den informationen som eftersöktes. Eftersom intervjuerna 

genomfördes i fokusgrupp ställdes samma frågor till alla vilket också kan vara ett bra sätt att 

säkerställa en hög validitet.  Pålitligheten i en studie kallas reliabilitet och innebär att studien 

ska vara konstruerad på sånt sätt att händelser inte ska ske slumpartat. För att öka pålitligheten 

ansträngde jag mig för att skapa bra förutsättningar inför mötet med informanterna. Jag var 

öppen med att de själva fick välja plats för mötet, detta för att undvika obehagliga och olustiga 

känslor. 

 

6.8 Kritik 

Den kritik som kan riktas mot studien berör dels det antal informanter som deltagit i studien. 

En svårighet med hur många deltagare som behövs för att studien ska uppnå ”mättnad” är svår 

att avgöra. Min tanke har ändå från starten varit att jag vill genomföra ett mindre antal intervjuer 

men gå djupare ner i dem för att få en djup förståelse för fenomenet kvinnligt ledarskap. Antalet 

deltagare varierade under den första tiden av förberedelser men eftersom jag hade vissa 

svårigheter med att hitta deltagare som uppfyllde mina kriterier, nöjde jag mig med tre stycken 

och fokuserade istället på återkoppling. Det problem som jag upplevde vid gruppintervjun var 

främst att frågorna inte alltid besvarades utav samtliga informanter och att jag därför förlorade 

en del av informationen. Visserligen hade jag möjlighet att vid återkopplingen täcka upp den 

största delen av den förlorade informationen men följdfrågor som kan ha fördjupat intervjun 

kan ändå ha gått förlorat. En risk som föreligger i en kvalitativ studie är det som benämns som 

intervjueffekt. Intervjueffekt kan uppstå när informanterna svarar utifrån vad de tror att 
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intervjuaren vill höra eller vad de tror passar bäst, istället för att svara efter sina egna tankar 

känslor (Larsen, Kärnekull & Kärnekull, 2009). Jag är även medveten om att det fanns risk för 

att svaren även färgades utifrån vad den första informanten svarade. Eftersom alla individer 

tänker och uppfattar saker och ting olika, och så naturligtvis även frågor, fanns det risk för att 

uppfattningarna om en specifik fråga ifrån början var olika men att svaren anpassades efter hur 

den som svarade först uttryckte sig. Vid en forskningsstudie av kvinnligt ledarskap kan det vara 

svårt att särskilja sig från den tidigare forskning som finns inom området. 

 

6.9 Förslag till vidare forskning 

Vidare forskningen i ämnet kan vara behjälpligt för att kunna urskilja bakomliggande faktorer 

som kan ha påverkan till att den ojämna könsfördelningen kvarstår. Att fortsätta forska i ämnet 

kan även bidra till att fler kvinnor ser möjligheterna i avancemang och på så vis kan kvinnans 

position som ledare stärkas. Att synliggöra bakomliggande faktorer torde gynna 

organisationerna genom individer oberoende av kön, rekryteras utefter kompetens och 

kvalifikationer och inte efter kön. Det är även möjligt att i nästa led kunna skapa reformer vilket 

kan förebygga snedfördelningen. Forskning kring fenomenet behövs och kan vara till hjälp för 

att räta ut skillnader och belysa den problematisering kring hur kvinnliga ledare tolkas och 

bedöms vilket i sin tur kan leda till att jämställdheten i ledande befattningar ökar. 
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Bilaga 

Intervjuguide. 

 

Tema 1. Bakgrund om ledarrollen 

• Hur länge har du varit i en ledande position? 

• Vad är din högsta utbildningsnivå? 

• Kan du berätta lite kring hur du rekryterades till tjänsten? 

• Vad var det som fick dig att vilja bli ledare? 

• Vad är det bästa med att vara ledare? 

• Har du haft/har idag några andra sidouppdrag som ledare? 

 

Tema 2. Egenskaper 

• Vad tycker du utmärker en bra ledare enligt dig? 

• Hur uppfattar du dig själv som ledare? 

• Vad är dina styrkor? (beskriv situation) 

• Vad är dina svagheter? (beskriv situation) 

• Vilka egenskaper krävs som ledare på din arbetsplats? 

• Skiljer sig kvinnor och män åt att leda? 

• Vad är det svåraste med att vara ledare? 

• Trivs du med ditt jobb? Har du känt att du ångrat ditt beslut att ta det? 

 

Tema 3. Arbetssätt 

• Upplever du att motivation är viktigt i din roll? 

• Kan du beskriva hur du motiverar dina medarbetare? (beskriv gärna en situation) 

• Hur arbetar du i praktiken med motivation? 

• Skiljer sig ditt arbetssätt gentemot kvinnliga respektive manliga medarbetare? 

• Behandlar du alla medarbetare lika eller finns det skillnader? 

• Anpassar du din retorik, språkstil och jargong gentemot kvinnliga/manliga 

medarbetare? 

- Om ja, på vilket sätt anpassar du dig? Hur? 

• Ser du några fördelar med att vara kvinnlig ledare inom en mansdominerad bransch? I 

så fall vilka? 
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Tema 4. Bemötande 

• Har du upplevt någon diskriminering av att du är kvinna i en ledande position? I så fall 

hur? 

• Hur upplever du att du blir bemött? Beskriv gärna en specifik situation om du kan. 

• Känner du att medarbetarna har tilltro till dig? (Utveckla gärna) 

• Upplever du några skillnader gällande bemötandet från kvinnliga respektive manliga 

medarbetare? (Kan du utveckla och förklara?) 

• Upplever du några skillnader gällande bemötande ifrån dina manliga respektive 

kvinnliga ledarkollegor? 

• Upplever du några skillnader gällande bemötande ifrån manliga respektive kvinnliga 

högre chefer/ledning? (Utveckla gärna) 

• Upplever du någon gång motstånd/hinder av dina medarbetare? (beskriv hur) 

• Upplever du någon gång motstånd/hinder från dina ledarkollegor/högre chefer/ledning? 

• Upplever du att dina ord inte väger lika tungt som en manlig kollegas? 

• Använder du dig av någon speciell ledarstrategi i ditt ledarskap? 

• Upplever du att det skapas förutsättningar utveckling och möjligheter till att fler kvinnor 

ska nå upp till mer kvalificerade positioner? 

• Upplever du att du behöver anstränga dig mer än dina manliga kollegor? Är det någon 

skillnad? 

• Upplever du någon segregering? 

 


	Förord
	Sammanfattning
	Alternative title

	1. Inledning
	2. Syfte
	2.1 Frågeställning
	2.2 Avgränsning

	3. Bakgrund
	3.1 Ledarskapsforskning
	3.2 Genussystem och könsordningen
	3.4 Motivation
	3.5 Manlig dominans och homosocialitet
	3.6 Könsskillnader, fördomar och diskriminering

	4. Teori och metod
	4.1 Vetenskapsteoretiska antaganden
	4.2 Metodansats
	4.3 Undersökningsenheter
	4.4 Etiska forskningsprinciper
	4.5 Datainsamlingsmetod
	4.6 Informationsinhämtande metoder
	4.7 Genomförande av undersökningen
	4.8 Presentation av informanter
	4.9 Bearbetning, analys, tolkning

	5. Resultat
	5.1 Egenskaper som ledare
	5.2 Vikten av att motivera medarbetarna
	5.3 Bemötande från medarbetarna
	5.4 Möjligheter till karriär
	5.5 Sammanfattande reflektioner av resultatet

	6. Diskussion
	6.1 Att leda som kvinna
	6.4 Utveckling och karriär
	6.5 Metoddiskussion
	6.6 Samhällsperspektiv
	6.7 Validitet och reliabilitet
	6.8 Kritik
	6.9 Förslag till vidare forskning

	Referenser:
	Bilaga

