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Sammanfattning 
Det är dominans av män på ledande positioner i organisationer och på arbetsplatser. Det sägs bero på att 

de egenskaper som anses manliga enligt normen också tycks vara dem som är bättre lämpade för 

ledarskap. De enligt normen kvinnliga egenskaperna anses inte vara lika passande utan snarare exempel 

på det som inte eftertraktas hos en ledare (Powell, 2011, s. 3). 

 

Denna studie undersöker mäns perceptioner av kvinnliga ledaregenskaper. För att utföra studien och 

besvara syftet skapades frågeställningarna: ”Stämmer mäns, verksamma inom byggbranschen, 

perceptioner överens med stereotypen för kvinnliga ledaregenskaper? “och “Skiljer sig perceptionerna 

beroende på ifall männen haft en kvinnlig respektive manlig ledare?” 

 

Könsstereotyper skapar psykologiska hinder för kvinnor att ta sig upp på ledande positioner. Detta leder 

till att kvinnor inte tror på att de kan nå dessa positioner (Wynn, 2017, s. 646; Leicht et. al., 2017). 

Överlag har kvinnor svårare att nå dessa positioner, detta faktum gäller även om de psykologiska 

hindren bortses från. Detta fenomen kallas för ”glastaket” och innebär att det finns en viss gräns 

gällande hur högt upp kvinnor kan klättra i hierarkin. Ett annat hinder som även kommer diskuteras är 

Queen-B fenomenet. Det innebär att kvinnor som lyckats komma förbi glastaket distanserar sig från och 

förminskar andra kvinnor för att kunna bibehålla sin position högst upp på företagsstegen. 

 

Empiriinsamlingen genomfördes med strukturerade intervjuer där respondenterna är män verksamma för 

kvinnliga respektive manliga ledare, samt kvinnor på ledande position på tre byggföretag belägna och 

verksamma inom Stockholms län. 

 

Resultatet som studien genererar är att erfarenhet grundar individers personliga perceptioner, medan 

ingen erfarenhet tyder på att individer förlitar sig på omgivningens uppfattningar och normer. Empirin 

lutar åt att män med kvinnliga ledares perceptioner om kvinnliga ledaregenskaper avviker från 

stereotyperna, medan män med manliga ledares perceptioner stämmer överens med dessa. 

Nyckelord: Ledarskap, ledaregenskaper, kön, kvinnligt ledarskap, manligt ledarskap, mansdominerad 
bransch, stereotyper, perceptioner, glastaket, Queen-B fenomenet. 
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1. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer fakta om ”Kvinnor i ledande position” och annan relevant information angående 

ämnet presenteras för att ge en inblick i studiens ämnesområde. 

 

1.1. Jämställdhetsproblemet 
“Lyckade” ledare brukar erhålla vad som anses stereotypiskt manliga egenskaper. Ändå 

uppmärksammas inte faktumet att kvinnor upplever hinder och är en minoritet bland ledare (Barnes, 

2017, s. 47). Männens biologiska grundnatur är den rätta för att bemästra en ledande roll medan 

kvinnors grundnatur är felaktig. Kvinnor har alltid underminerats och ansetts som mindre kompetenta 

enligt samhällets normer (Jönsson, Strannegård, 2014, s. 292). Män anses ha en rationell utgångspunkt 

medan kvinnor anses ha en känslosam (Jönsson, Strannegård, 2014, s.291). Att kvinnors egenskaper 

anses som mindre värdefulla än mäns egenskaper inom organisationer är ett stort problem som behöver 

uppmärksammas (Powell, 2011, s.6). I statistiken, för alla branscher, är det 61 % män och 39 % kvinnor 

på ledande positioner. Det är en reflektion av ojämlikheten mellan könen på arbetsplatser (SCB, 2015; 

Ekonomifakta, 2014). 

 

Könsstereotyperna är inte endast någonting beskrivande utan även fördomsfullt. En kvinnlig ledare 

förväntas att leda på ett visst sätt, och en manlig ledare förväntas leda på ett annat sätt. De attribut som 

män står för handlar mycket om att lyckas och att vinna, medan kvinnornas attribut handlar om 

vårdande av medmänniskor och omgivningen (Moss-Racusin, et. al., 2011, s. 165). Att ett visst kön 

tycks besitta bestämda egenskaper enligt stereotyperna innebär dessutom att ett kön förväntas att inte 

besitta vissa egenskaper. Exempelvis att män inte får visa sig svaga då de förväntas ha hög status (Moss-

Racusin, et. al., 2011, s. 166). Författarna berättar om kön kopplat till status, att kvinnor har låg status 

och att män har hög. Detta påverkar kvinnor i arbetet då de måste anstränga sig mycket mer än män för 

att “förtjäna” respekt och status. Då kvinnor är tillskrivna låg status uppstår det ett bakslag mot kvinnor 

som gör att de måste påvisa “maskulin” kompetens samt stereotypiskt manliga ledaregenskaper. Detta 

leder till att kvinnor ses som ett hot mot könsnormer och könshierarkin (Moss-Racusin, et. al., 2011, s. 

166). 
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Ledaregenskaper har visat sig associeras mer med, enligt normer, manliga egenskaper än med kvinnliga 

(Powell, 2011, s. 3). Inom senare forskning har kvinnliga ledaregenskaper visat sig vara mer passande 

för framgångsrikt ledarskap. Trots detta har mätningar visat att människor fortfarande anser män vara 

bättre lämpade som ledare än kvinnor i länder som Tyskland, Japan, Kina samt Sverige (Powell, 2011, s. 

3). 

 

Tidigare forskning framhäver både kvinnliga och manliga egenskaper som “rätta” och “passande” 

ledaregenskaper. Forskningen säger inte att ett köns egenskaper är mer passande än det andra, snarare en 

blandning av båda könens egenskaper (Powell, 2011, s. 6). Powell skriver även att det inte är gynnsamt 

att försöka tillämpa enbart de stereotypiskt kvinnliga eller manliga ledaregenskaperna. Ifall man vill 

uppnå effektivt ledarskap ska man blanda de bästa av två världar och inte fokusera för mycket på 

könsstereotyper, utan tillämpa ledaregenskaper som är effektiva (Powell, 2011, s. 6). 

 

1.2. Homosocialitet  
Ledarskapsforskning, med inriktning mot kvinnligt ledarskap, inleddes och blev ett ämne av intresse i 

samhällsmedier då antalet kvinnor på ledande positioner ökat. Detta väckte intresset för att undersöka 

ifall kvinnors och mäns karaktärsdrag och ledaregenskaper skiljer sig åt (Mukhtar, 2002, s. 189).  

 

Homosocialt beteende är att man anställer folk som är lik en själv. Därför fortsätter män dominera på 

ledande positioner. Acceptansen har ökat men de fördomsfulla stereotyperna existerar fortfarande 

(Barnes, 2017, s. 49). Manlig hegemoni (herravälde) ska vara “det mest ärade sättet ärade sättet att vara 

en man” på. Kön på arbetsplatsen är social konstruerat och den hegemoniska maskuliniteten är vad den 

könsliga strukturen är konstruerad och utgår efter. Könsklyftan skapas av oss (samhället) mellan könen, 

som gör att “vi” hittar olikheter mellan könen. Nätverk och sociala relationer är kritiska aspekter som 

allierar män i arbetsmiljöer och upprätthåller dominansen av den manliga hegemonin, Detta behåller den 

manlig hegemonis kontroll över värdefulla resurser och förhindrar “mindre manliga” män och kvinnors 

normer för att ta plats i organisationskulturer (Sang et. al., 2016, s. 568). Män som försöker gå emot 

normerna utsätts för händelser som påverkar deras välmående på arbetsplatsen (Sang et. al., 2016, s. 

568).  

 

Humor kan vara en aspekt till upprätthållandet av homosocialiteten. Humor ska vara ett medel för att 

samla arbetsplatsen. Men det verkar vara en av anledningarna till att klyftor uppstår. Män och deras 
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normers humor samlar män, men skämten kan gå på de annorlunda bekostnad eller att de är uteslutande. 

Exempelvis sexuellt inriktade skämt mot kvinnor eller skämt som kan vara kränkande mot 

funktionshindrade (Sang et. al., 2016, s. 577).  

 

Kvinnor antas på grund av samhällsstrukturer vara de ansvariga över hushåll och barnuppfostran (Wynn, 

2017, s. 646). Att kvinnor måste anpassa sig efter familjelivet (främst barnavård) jämförs med att ha en 

funktionsnedsättning, exempel: dyslexi, autism, ADHD (Sang et. al., 2016, s. 569). Dessa förutfattade 

uppfattningar som är en del av samhällets nuvarande normer försvårar det för kvinnor att ta sig till 

ledande positioner (Wynn, 2017, s. 646). Bland män och kvinnor med samma kunskapsnivå och 

kompetens är det större sannolikhet för män att befordras enbart för att de inte är kvinnor. Detta skapar 

en ond cirkel då männens karriärer prioriteras över kvinnors i hushåll (Wynn, 2017, s. 646). Manliga 

stereotypen anses mer passande för ledarrollen, det anses att den kvinnliga stereotypen inte skulle passa 

som en ledare då hon inte skulle ha tid för att “arbeta dubbelt” genom att behöva ansvara över jobb och 

hushåll (Wynn, 2017, s. 647–648).  

 

 

Att presentera och påpeka könsstereotyper skapar psykologiska hinder. Det leder till dämpad vilja och 

försämrat självförtroende hos kvinnor för att våga ta sig an ledarpositioner (Wynn, 2017, s. 646; Leicht 

et. al., 2017). Även fast kvinnor upplever mycket hinder i karriärvägar är Sverige en av de få länder som 

skapar möjligheter för kvinnors arbetsliv och bland de mest jämställda i hela världen (Johnson & 

Tunheim, 2016, s. 170). Svenska staten gör program för att kvinnor ska etablera sig i “icke kvinnliga” 

branscher samt få möjligheter till att ta ledande positioner och motverka fenomenet glastaket, som 

beskrivs i nästa avsnitt. Detta görs genom att anpassa arbetsförhållanden så att kvinnor kan behålla 

jobben och utveckla sina karriärer samtidigt som de kan hantera det “kvinnliga” privatlivet, främst 

uppfostran av barn. (Johnson & Tunheim, 2016, s. 170). För att göra arbetsplatser men främst samhället 

som helhet mer jämställt fokuserar inte svenska staten enbart på att göra mer plats åt kvinnor utan de ger 

mer utrymme för män att ta del av det som enligt normerna anses som “kvinnligt”. Som att män får 

längre pappaledighet och får fler möjligheter att stanna hemma med barnen (utan att påverka deras 

karriärer). Då får mammorna möjligheten till att arbeta och papporna får umgås mer med barnen. Detta 

ska leda till jämställdhet på arbetsplatser, i hemmen och i samhället. Genom att skapa likvärdiga 

förutsättningar för könen och relationer som inte särskiljer kvinnor och mäns roller (Johnson & 

Tunheim, 2016, s. 170). Detta är försök till att bryta ned könsstereotyper och öka antalet kvinnor på 

ledande positioner. Även fast svenska staten skapat program för att motverka könsklyftan är den 
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fortfarande stor. Ju högre upp i anställning desto större blir löneklyftan mellan könen (Grönlund & 

Magnusson, 2016). 

 

1.3. Fenomenet glastaket 
Glastaket är ett fenomen som beskriver de “osynliga” hindren som kvinnor upplever i deras försök till 

att nå ledarskapspositioner (Barnes, 2017, s. 47). 

 

Att kvinnor är underrepresenterade på ledande positioner kan förklaras med hjälp av “glastaket”. 

Glastaket är osynligt hinder för kvinnor i karriären då taket hindrar kvinnor att besitta de högre 

positionerna i en organisation (Folke & Rickne, 2016, s 1). Glasväggar är ett likartat fenomen som 

förhindrar kvinnor att komma in i en bransch överhuvudtaget (Olofsdotter & Randevåg, 2016, s. 146). 

Oavsett kvinnors kvalifikationer eller erfarenheter hindrar glastaket de från att klättra högre upp på 

“företagsstegen” (Folke & Rickne, 2016, s 1). Som kvinna i en mansdominerad bransch tillhör man en 

minoritet och måste anpassa sig för att bli en del av innegruppen.  

 

Innegruppen är den dominerade gruppen som styr och avgör normerna på arbetsplatsen (Barnes, 2017, s. 

49).  Detta innebär att man som kvinna har en risk att förlora sin identitet för att passa in i gruppen 

(Barnes, 2017, s. 49). Det som avgör ifall man passar in i gruppen eller inte styrs än idag av stereotyper 

och fördomar (Barnes, 2017, s. 49). Innegruppens attityd och handlingar styrs av dessa stereotyper och 

fördomar. Trots dessa fördomar och stereotyper som kvinnor försöker anpassa sig efter har acceptansen 

av kvinnor inom organisationer ökat med åren. Att acceptansen har ökat beror på att det har blivit lättare 

för kvinnor att bli en del av innegruppen än tidigare då de anpassar sig efter stereotyperna i innegruppen. 

Fördomar och stereotyper som finns i innegruppen är preferenser från innegruppen själv. Detta 

resulterar i att människor gärna anställer folk som är lika dem själva. För att minska 

underrepresentationen av kvinnor på ledande positioner har organisationer infört kvoter, vilket innebär 

att det finns positioner i företag som är reserverade för kvinnor. Det är vanligt att dessa kvoter får högt 

motstånd från organisationen, inte bara från män utan även från kvinnor (Faniko et. al. 2017, s. 639).  

 

1.4. Kvinnor som arbetar emot kvoterna 
Det finns ett fenomen som kallas för “Queen Bee-phenomenon” som innebär att kvinnor som väl lyckas 

klättra upp på företagsstegen, förbi glastaken, arbetar emot kvoterna. Dessa kvinnor bemästrar de 
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ledande positionerna i mansdominerade branscher börjar se sig själva som bättre än andra kvinnor och 

bidrar till att kvinnor är avvikelsen istället för att lyfta upp de (Faniko et. al. 2017, s. 638; Derks et. al., 

2016, s. 457). Uppoffringar som kvinnor på ledande positioner har gjort för att lyckas i karriären är att 

distansera sig från kvinnor som är “under” de i hierarkin för att inte förknippas med dessa (Derks et. al, 

2016, s. 457). Detta hänger ihop med det Barnes berättar om angående fenomenet innegrupper. Kvinnor 

måste kompromissa med att antingen vara med i innegruppen men ge upp sin identitet eller att inte passa 

in i innegruppen och förlora möjligheten till de högre uppsatta positionerna.  

 

Kvinnor med högre utbildning tenderar att vara mindre stöttande för kvotering av kvinnor i 

organisationer än kvinnor med lägre utbildning (Faniko, et. al. 2017, s. 639). De kvinnor som besitter 

ledande positioner i mansdominerade branscher tenderar även att förneka könsdiskrimineringen i 

mansdominerade organisationer för att förhindra att fler kvinnor kommer in i företaget då det ökar 

konkurrensen för de ledande positionerna (Faniko, et. al. 2017, s. 639). Anledningen till att kvinnor på 

ledande positioner är kritiska mot kvoteringar är för att de försöker undvika att bli sorterade i 

stereotypiska fack. Ifall man är en av få kvinnor på arbetsplatsen får man fortfarande behålla sin 

identitet, men om man är en av många kvinnor på arbetsplatsen anses man vara som de andra kvinnorna 

bara för att man själv är kvinna (Faniko, et. al., 2017, s. 640).  

 

Det finns tre olika sätt som kvinnor agerar utefter för att inte stötta kvinnor i grupp: 

1. De distanserar sig från kvinnor som har lägre status i organisationen än dem själva.  

2. De försöker likna innegruppen för att få högre status, vilket i detta fall är män, genom att agera 

maskulint för att passa in. 

3. Genom att “acceptera” och “legitimera” de existerande könshierarkierna genom att motsätta sig nya 

principer som skulle gynna andra kvinnor (Faniko, et. al. 2017, s. 639; Derks et. al, 2016, s. 457).  

 

Det råder högre konkurrens mellan kvinnor i organisationer än vad det är mellan män i organisationen. 

Män är inte rädda för att anställa män, snarare tvärtom, medan kvinnor inte vill ha nya kvinnor i 

organisationen (Faniko, et. al. 2017, s. 640). Ledande kvinnor distanserar sig oftast från “juniora” 

kvinnor för att inte generaliseras och kunna behålla sin identitet. För att komma över negativa 

förväntningar som kvinnor har på sig undviker de alltså andra kvinnor för att inte förknippas med dessa 

negativa förväntningar och för att få fler möjligheter för sin karriär (Faniko, et. al. 2017, s. 640; Derks 

et. al, 2016, s. 457).  
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Kvinnor måste prestera högre än nödvändigt på jobbet för att uppnå samma respons och 

karriärmöjligheter som män. Trots detta får kvinnor sämre villkor för att kunna prestera sitt yttersta. 

Kvinnor på ledande positioner blir tilldelade färre resurser för sitt arbete än män (Derks et. al., 2016, s. 

456). Kvinnor i mansdominerade branscher får inte samma utvecklingsmöjligheter som män, de 

diskrimineras, kan inte delta i sociala tillställningar samt nätverk fullt ut och upplever sexistiska 

stereotyper (Sang, et. al., 2016, s. 568). Kvinnor förväntas alltså att uppnå samma resultat som män fast 

med sämre utgångsläge och har därför större risk att misslyckas med exempelvis ett projekt (Faniko, et. 

al. 2017, s. 640). Alltså är det svårare för kvinnor än män att vara effektiva som ledare, samtidigt som de 

har få förebilder, eller kvinnliga kollegor, att få råd och hjälp från. För det andra går inte det 

stereotypiskt kvinnliga beteendet ihop med hur en stereotypisk ledare ska bete sig (Faniko, et. al. 2017, 

s. 64; Sang et. al., 2016, s. 568).  

 

Queen-B är ett fenomen som snarare uppstått från, istället för att ha bidragit till, könsdiskriminering 

(Derks et. al, 2016, s. 456). 

 

1.5. Problemet i byggbranschen 
Vad som i samhället anses som maskulina diskurser är de som sägs vara de dominerande idealen i 

byggbranschen (Olofsdotter & Randevåg, 2016, s. 135). Glastaket och glasväggarna som tidigare 

nämnts är barriärer existerande för kvinnor i byggbranschen. Enligt Olofsdotter och Randevågs studie 

“Doing masculinities in construction project management: “We understand eachother, but she…”” är 

de manliga normerna dominerade i branschen som leder till att kvinnor arbetandes i denna bransch syns 

mer. Att kvinnor syns mer betyder att vad än kvinnor gör på de mansdominerade arbetsplatserna 

kommer de att sticka ut och uppmärksammas (kritiseras) mer för arbetet än vad män skulle göras. Ifall 

en kvinna gör något negativt får hon betydligt mer ris än vad en man skulle få för det och ifall hon gör 

något positivt får hon mer ros än en man (Olofsdotter & Randevåg, 2016, s. 147). Detta bekräftar även 

Ibáñes som skriver att kvinnors “misslyckande” diskuteras och kritiseras starkare än mäns (Olofsdotter 

& Randevåg, 2016, s. 45; Derks et. al., 2016, s. 456). Även fast faktorer som att kvinnor inte har samma 

utvecklingsmöjligheter som män eller att relationer på arbetsplatsen kan påverka kvinnors roll. I 

byggbranschen är den största anledningen till att kvinnor inte utvecklas i sin karriär den individuella 

faktorn. Den individuella faktorn påverkar på det sättet att kvinnor känner konkurrens för varandra, som 

de åstadkommer mot sig själva, genom att se andra kvinnor som sina rivaler. På detta sätt skapar de 
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hinder för sig själva istället för att kvinnor går ihop och motarbetar hindren som de skapar för sig själva 

(Francis, 2017, s. 254). 

 

Kvinnor diskrimineras bland annat på grund av biologiska faktorer (Ibáñes, 2016, s. 44). Kvinnor 

bedöms på grund av sin fysiska styrka som anses som ett handikapp i branschen (Ibáñes, 2016, s. 45). 

Det leder till att kvinnor inte vågar testa nya arbetssätt under arbetstiden, utan testar de på egen hand i 

smyg innan de tillämpar de på arbetsplatsen. Detta sker i rädslan för att bli bedömda enbart på grund av 

att de är kvinnor (Ibáñes, 2016. s. 45). Eftersom kvinnor lättare kritiseras måste de överkompensera för 

att bevisa att de kan arbetet minst lika bra som män (Ibáñes, 2016, s. 45). I byggbranschen, som är en 

bransch dominerad av manliga normer och beteenden, behöver kvinnor anpassa sig för att kunna vara 

delaktiga i det vardagliga sociala beteendet. Kvinnor ska dock inte anpassa sig för mycket efter de 

manliga sociala strukturerna utan måste samtidigt sträva mot att få in kvinnliga normer och 

“normalisera” kvinnor i byggbranschen (Olofsdotter & Randevåg, 2016, s. 147–148).  

 

Nästan hälften av kvinnor lyckas inte få tillgång till fast anställning inom byggbranschen, som beror på 

flera saker som: 

• När företagen/arbetsgivarna inser att man är en kvinna ger de ingen respons eller säger att de ska 

höra av sig men aldrig gör det.  

• Oreglerat tillstånd av branschen, att det är svårt att få kontroll på arbetssituationer. Att kvinnor är 

en minoritet i en mansdominerad bransch (värld) (Ibáñes, 2016, s. 44).  

 

På grund av faktumet att män har större sannolikhet för fast anställning och bättre arbetsvillkor 

prioriteras deras karriärer före kvinnornas “ostabila karriärer”. Detta gör att kvinnorna får mer ansvar 

över hushållet och barnen. Detta skapar en ond cirkel eftersom dessa kvinnor aldrig lyckas få tid eller 

möjlighet att ta plats och etablera sig i byggbranschen. Om fler kvinnor skulle ha mer tid skulle de 

utvecklas och få större förhandlingskraft. Detta skulle leda till att kunna ta mer plats, och detta kan i sin 

tur reducera könsklyftor, samt normalisera kvinnor i branschen (Ibáñes, 2016, s. 44). För kvinnor 

associeras ”att försöka klättra upp på företagsstegen” med frustration, eftersom kvinnor mött mycket 

misslyckande i sina försök. Därav kan frustrationen som uppstår leda till att kvinnor lämnar 

byggbranschen och skrämmer andra kvinnor. En annan anledning som skrämmer iväg kvinnor från 

byggbranschen är att den anses vara macho-kultur dominerad (Francis, 2017, s. 255). Detta leder till att 

andra kvinnor inte vågar försöka inträda byggbranschen (Francis, 2017, s. 254). Sedan behöver kvinnor 
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anpassa sig på grund av gemensamt omklädningsrum som per automatik blir männens eftersom de är 

den dominerade befolkningsgruppen (Ibáñes, 2016, s. 44).  

 

Något som kan hjälpa mot denna mansdominans är ifall kvinnor tar sig an humor som ett verktyg för att 

bryta ned maktstrukturer. I obekväma situationer kan humor användas för att bryta ned de bland annat 

“nedlåtande” kommentarer för att förstöra maktstrukturerna (Ibáñes, 2016, s. 45). 
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1.6. Problemformulering 
Det är dagsaktuellt att undersöka kvinnligt ledarskap, speciellt i branscher där män och deras egenskaper 

är genomsyrade som normen. Denna studie genomförs för att få en uppfattning av män verksamma inom 

byggbranschens perceptioner av kvinnliga ledaregenskaper i praxisen.  

 

Män anser sina egenskaper vara bättre lämpade för ledarskap än kvinnors (Powell, 2011, s. 6) och har en 

tendens att anställa män, “lika barn leka bäst” (Sang et. al., 2016, s. 568). Forskning tyder dock på att 

fler organisationer behöver mångfald då man som organisation får fler synvinklar, kompetenser samt 

bredare kundgrupp (Landberg, 2016; Barnes, 2017, s. 49). Det handlar inte endast om att män föredrar 

män, utan att kvinnor automatiskt är underordnade män. Även om de har samma erfarenhet, utbildning, 

kompetens är kvinnor tillskrivna lägre status (Barnes, 2017, s. 49.) 

 

Detta och faktumet att byggbranschen är den näst - mest mansdominerade branschen i hela Sverige 

(SCB, 2016; Francis, 2017, s. 254) gör det intressant att undersöka vilka ledaregenskaper män, 

verksamma i byggbranschen, anser att kvinnliga ledare har. 

 

Eftersom detta är ett allvarligt samhällsproblem kommer det med hjälp av nutida teorier, som framställer 

stereotyper av könens ledaregenskaper, analyseras ifall män i byggbranschens perceptioner stämmer 

överens med stereotyperna för kvinnliga ledaregenskaper. 
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2. Syfte och frågeställningar 
I detta avsnitt presenteras studiens syfte och vilka frågeställningar som framställts för att besvara det. 

 

2.1. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka ifall män verksamma inom byggbranschens perceptioner om 

kvinnliga ledaregenskaper stämmer överens med stereotyperna för kvinnliga ledaregenskaper. Samt ifall 

perceptionerna varierar beroende på ifall männen har en kvinnlig eller manlig ledare. 

 

2.2. Frågeställningar 
Stämmer mäns, verksamma inom byggbranschen, perceptioner överens med stereotypen för kvinnliga 

ledaregenskaper? 

 

Skiljer sig perceptionerna beroende på ifall männen har en kvinnlig respektive manlig ledare? 
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3. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen kommer presentera fyra olika teoriers perspektiv om vilka egenskaper 

som definierar den kvinnliga respektive manliga stereotypen samt beskriva deras innebörd.  

3.1. Könet och ledarskaps krigen 

Kvinnliga ledaregenskaper Manliga ledaregenskaper 

Etablerar personliga relationer Uppgiftsorienterad 

Omsorgsfull Väl insatt (initierande) 

Omtanke för medarbetarnas trivsel/tillfredsställelse Målorienterad 

Empatisk Få/inga personliga relationer 

Tillitsfull Kontrollerande 

 Styrande 

(Powell, 2011, s. 6) 

De ovanstående egenskaper är de som enligt Powell har störst benägenhet att passa in på respektive 

biologiskt kön (2011, s. 6). Kvinnligt associeras med den personorienterad ledarskapsstilen, som även är 

en demokratisk ledarskapsstil, vars främsta egenskap är att etablera personliga relationer. Demokratisk 

(folklig) ledarskapsstil associeras med den kvinnliga stereotypen som innebär att vara engagerad med 

medarbetarna. Att etablera personliga relationer med medarbetarna, visa empati, tillit och att tillåta 

misstag ingår i den kvinnliga ledarskaps stereotypen. Det är en passiv, långvarig samt relationsbyggande 

ledarskapsmetod (Powell, 2011, s. 6).  

 

Uppgiftsorienterad ledarskapsstil är en manlig, autokratisk ledarskapsstil. Den autokratiska 

ledarskapsstilen är associerad med kontroll och dominans, som anses vara manliga egenskaper enligt 

stereotypen (Powell, 2011, s. 6). Det som definierar den manliga ledarskapsstilen är att det är en aktiv, 

kortvarig och opersonlig ledarskapsstil. En uppgiftsorienterad ledares syfte är att vägleda och 

tillrättavisa följarna för att snabbt få uppgiften utförd (Powell, 2011, s. 6). 
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3.2. Hjälp eller hinder? Arbetslivspraktiker och kvinnor på 
ledande positioner  

 

Kvinnliga ledaregenskaper Manliga ledaregenskaper 

Relationsorienterad Uppgiftsorienterad 

Empati Tuff 

Värme Påstridig 

(Kalysh et. al., 2016, s. 504). 

 

Att vara familjär och relationsorienterad anses som kvinnliga egenskaper. Kvinnor ses som 

familjeinriktade individer som associeras med exempelvis rollen “mamma” (Kalysh et. al., 2016, s. 

504). Kvinnor associeras till egenskaperna relationsorienterad, empatiska och varma. Dessa egenskaper 

anses vara känslosamma vilket leder till fördomar om att deras privatliv kan komma i vägen och att de 

inte har tid för att arbeta som ledare (Kalysh, et. al., 2016, s. 505). Därför anses dessa egenskaper 

mindre passande för ledare då individer med dessa egenskaper anses sympatisera för mycket för att 

kunna ta sig an en ledarposition (Kalysh et. al., 2016, s. 506).  

 

Män associeras med egenskaperna uppgiftsorienterad, tuff och påstridig de anses även inte ha någon 

association till ett privatliv som kan komma ivägen för deras strävan mot ledarpositioner (Kalysh et. al., 

2016, s. 504). Kvinnor ses vara för involverade i privatlivet för att kunna lägga undan det för karriärens 

skull, medan män ses vara raka motsatsen. Att vara befriad från känslor samt empati och att enbart 

kunna fokusera på uppgiften som ska utföras är egenskaper som anses lämpade för en bra ledare (Kalysh 

et. al., 2016, s. 505).  
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3.3. Leder med sina hjärtan? Hur könsstereotyper av känslor 
leder till fördjupade utvärderingar av kvinnliga ledare 
 

Kvinnliga ledaregenskaper Manliga ledaregenskaper 

Varma Dominanta 

Vårdande Kontroll 

Vänlig Visar inte sina känslor 

(Brescoll, 2016, s. 416). 

 

Enligt denna stereotypiska bild av hur en kvinna anses vara ser man inte kvinnor vara mindre passande 

för ledande roller. När kvinnor beter sig mer dominant får de ofta uppleva bakslag då de inte anses 

tillräckligt kommunala. Dominanta kvinnor kan även ses som någonting otillåtet då de är tillskrivna 

lägre status än män (Brescoll, 2016, s. 416). Kvinnliga ledare får alltså negativa reaktioner på sig när de 

agerar dominant medan män får auktoritet och status. Att kvinnor har mer känslor förknippas med att de 

inte skulle kunna ha kontroll över dessa känslor vilket inte alls behöver stämma (Brescoll, 2016, s. 416). 

Kvinnor och män kan biologiskt sätt känna lika många känslor, t.ex. smärta, sorg, glädje, kärlek, men 

skillnaden är hur de visar sina känslor för omvärlden. Forskning som gjorts inom detta område där 

kvinnor och män har fått föra dagbok på sina känslor har visat att de känner samma mängd och samma 

typer av känslor (Brescoll, 2016, s. 417).  
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3.4. Journal över organisationskultur, kommunikation och 
konflikt  

 

Kvinnliga ledaregenskaper Manliga ledaregenskaper 

Sympatiska Självständiga 

Tystlåtna Aggressiva 

Vänliga Tävlingsinriktade 

Passiva Självsäkra 

Känslosamma Rationella 

Hög service kompetens Dominanta 

Vårdande Objektiva 

Stöttande  

(Bateman, 2015, s. 3) 

 

Dessa stereotypiska egenskaper berättar hur en grupp av människor, i detta fall kön, beter sig enligt 

samhället (Bateman, 2015, s. 2). Men i praktiken kan det vara raka motsatsen då det är någonting som 

varierar från fall till fall trots att samhället sorterat in människor i stereotypiska fack. Bara för att man är 

kvinna behöver man inte vara stereotypiskt kvinnlig, och bara för att man är man behöver man inte vara 

stereotypiskt manlig (Bateman, 2015, s. 2).  

 

Studier och undersökningar som gjorts inom området könsstereotyper när det kommer till ledarskap 

visar på att kvinnor och män med likartad utbildning och karriär har lika mycket maskulinitet och 

femininitet som varandra. Enligt artikeln är skillnaden mellan framgångsrika manliga och kvinnliga 

ledare att männen är framgångsrika på grund av interna faktorer och kvinnor på grund av externa. Med 

interna menar författarna att mannen är bra för att han i sig är en bra ledare, medan kvinnans externa 

faktorer beror på enkelhet i situationer eller tur (Bateman, 2015, s. 3). 
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3.5. Teoridiskussion 
Dessa teorier har valts ut eftersom de är relativt nutida uppfattningar kring könsstereotyper i 

organisationsmiljöer. De presenterade teorierna kommer användas för att skapa indikatorer i 

intervjuguiden, samt för att analysera empirin och jämföra ifall respondenternas perceptioner stämmer 

överens med forskningens definierade stereotyper. För att besvara frågeställningen måste därför 

könsstereotyperna identifieras. Teorierna som presenterats tar upp vad som inte anses passande med 

kvinnliga ledaregenskaper och varför ledaregenskaper associeras med manliga egenskaper. Det teorierna 

har gemensamt är att de anser kvinnor vara känslosamma och hänsynstagande som enligt normer inte är 

egenskaper passande för ledare. Teorierna som framtagits har presenterat liknande information om 

könsstereotyperna vilket bekräftar faktumet att stereotyperna i nutid ser ut på detta sätt. Dessa teorier har 

valts ut som indikatorer för att undersöka ifall män i en mansdominerad bransch bekräftar att 

stereotyperna stämmer i praxisen och ifall kvinnliga ledare i en mansdominerad bransch anser den 

kvinnliga stereotypen stämma in på de.  
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4. Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens val av metod samt tillvägagångssätt. 

4.1. Tillvägagångssätt 

Kvalitativ undersökning 
Studien genomförs med en kvalitativ metod. Anledningen till att valet av en kvalitativ undersökning 

gjordes över en kvantitativ är för att få en djupgående förståelse och utvecklade svar. Svaren i en 

kvantitativ studie skulle vara väldigt ytliga och inte kunna ge studiens författare en djupgående 

förståelse i respondentens tankar och åsikter, samt att det finns få manliga medarbetare med kvinnliga 

ledare i byggbranschen vilket innebär att det skulle bli svårt att få en mättnad i svaren. Därav passar en 

kvalitativ metod då författarna vill kunna få djupgående förståelse utifrån respondenternas perspektiv 

och deras sociala verklighet (Bryman & Bell, 2014, s. 409).  

 

Strukturerade intervjuer 
För att besvara frågeställningarna används strukturerade (standardiserade) intervjuer (Bryman & Bell, 

2014, s. 215). Antalet intervjuer beror på när studiens författare känner att de uppnått en mättnad i 

svaren. Studiens författare stod mellan valet av semi-strukturerade och strukturerade intervjuer. Semi-

strukturerade intervjuer ger upphov till en öppen dialog som gör att man får ut mer varierande data i 

svaren från respondenterna och sågs därav som ett potentiellt tillvägagångssätt i denna studie (Bryman 

& Bell, 2014, s. 475–476). Semi-strukturerade intervjuer valdes dock bort eftersom de ansågs generera 

oanvändbar data för denna studie, samt att svaren skulle kunna ha för stor variation. Det skulle göra 

intervjuerna svåra att jämföra med varandra. Anledningen till valet av strukturerade intervjuer är för att 

alla respondenter ska få samma utgångsläge vid intervjuerna, som underlättar jämförelsen av svaren. 

 

Empirin som kommer samlas in är respondenternas perceptioner och åsikter av kvinnliga och manliga 

ledaregenskaper, samt hur det i praxisen känns att vara en ledande kvinna i en mansdominerad bransch. 

Den empiri som samlas in från intervjuerna kommer att analyseras för att komma fram till en eller flera 

slutsatser (Bryman & Bell, 2014, s. 78). Risken för att faktorer som etnicitet, kön eller att 

respondenterna svarar utefter vad de tror intervjuaren vill höra reduceras vid telefonintervjuer (Bryman 

& Bell, 2014, s. 221). Intervjuerna kommer därav genomföras via telefon för att inte låta dessa faktorer 

påverka respondenterna och deras svar (Bryman & Bell, 2014, s. 220). Med respondenternas samtycke 

kommer intervjuerna spelas in och vid senare tillfälle transkriberas (Bryman & Bell, 2014, s. 147–148). 
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Frågorna kommer vara identiska och ställas i samma ordningsföljd i varje intervju och samma författare 

till studien kommer genomföra intervjuerna eftersom svaren då kan anses som reliabla (Bryman & Bell, 

2014, s. 219). Något som påverkar empirins reliabilitet är att intervjuaren är en kvinna. Detta faktum kan 

påverka hur respondenterna svarar eftersom de vill “tillfredsställa” intervjuaren genom att svara som de 

tror intervjuaren vill höra (Bryman & Bell, 2014, s. 216). De könsstereotyper som framställs i den 

teoretiska referensramen (se avsnitt “3. Teoretisk referensram”) kommer sammanställas för att användas 

som undersökningsunderlag i intervjuerna. Frågorna i intervjuerna kommer vara specifika för att kunna 

se mönster i svaren. Variationen i intervjusvaren ska uppstå av verkliga och sanna skillnader, och inte 

bero på hur intervjun genomförts (Bryman & Bell, 2014, s. 215). 

 

Eftersom respondenterna skulle kunna uppfatta kvinnliga ledare besitta manliga ledaregenskaper 

kommer även stereotypen om manliga ledaregenskaper vara en del av undersökningsunderlaget. Det för 

att kunna se vilka ledaregenskaper respondenterna uppfattar kvinnliga ledare besitta jämfört med 

stereotyperna, kvinnliga, manliga, både och, eller inga ledaregenskaper. Sedan kommer även kvinnliga 

ledare att intervjuas för att få förståelse för hur de känner över att leda män i en mansdominerad 

bransch. Samt ifall de har upplevt hinder som glastaken och fördomar som presenteras i introduktionen 

och den teoretiska referensramen. Bakgrundsfaktorer som ålder, utbildning, uppväxt- och bostadsort kan 

vara faktorer som kan påverka respondenternas intervjusvar. Därav kommer dessa efterfrågas för att 

kunna se ifall det finns samband mellan faktorerna och hur respondenterna svarat. 

 

Metodetik 
Innan empiriinsamlingen inleds skall respondenterna informeras gällande innebörderna av att delta i 

denna studie. Respondenterna får ta del av studiens syfte och moment innan de ger författarna sitt 

samtycke gällande deras deltagande i studien (Bryman & Bell, 2014, 147). Respondenterna kommer 

hållas anonyma för deras säkerhet och respekt mot deras privatliv, samt att all empiri som samlas in 

endast kommer användas för denna studies syfte och inget annat (Bryman & Bell, 2014, s. 137). 

 

Tolkning och analysering av empiri 
Under sammanställning av empirin och i analysen kommer det letas efter nyckelord i respondenternas 

svar som tagits fram i förväg för att kunna besvara frågeställningarna, samt sammanfatta intervjuerna. 

Nyckelorden används sedan för att se det övergripande temat i varje intervju. Nyckelorden som kommer 

användas är: individ, kön, specifika ledaregenskaper, stereotyper, ledare, hinder, man och kvinna. 

Genom att sammanfatta intervjuerna kommer det bli enklare att se vilka teman som berörs i intervjun 
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samt jämföra intervjuerna med varandra (Bryman & Bell, 2014, s. 582). Det kommer användas en 

kvalitativ innehållsanalys med hjälp av kategorisering. Detta sammanställs sedan i tabeller för att få en 

överblick som underlättar inför analys av intervjusvaren (Bryman & Bell, 2014, s. 582). Sedan kommer 

empirin analyseras utifrån tidigare forskning för att se ifall empirin stämmer överens med eller säger 

emot forskningen. 

 

Slutsatser 
Från tolkningarna och analyserna av empirin kommer slutsatser att dras, som är menade att besvara 

studiens frågeställning. 

 

4.2 Avgränsning 
Studien är ämnad att undersöka mäns, i mansdominerade branscher, perceptioner och kommer avgränsas 

till ett biologiskt kön och en bransch. Anledningen till att endast män intervjuas är för att män brukar 

anse män besitta bättre ledaregenskaper än kvinnor, medan kvinnor har en mer jämlik syn på könens 

ledaregenskaper (Powell, 2011, s. 3; Brands, 2015). Byggbranschen är bland dem mest mansdominerade 

branscherna i Sverige, därav kommer endast män verksamma inom byggbranschen vara delaktiga i 

denna studie (SCB, 2015). 

4.3. Population och Urval 

4.3.1.Population 

Populationen för denna studie är kvinnor på ledande positioner i byggbranschen samt män som arbetar 

för kvinnliga, respektive manliga ledare inom byggbranschen. I studien har 10 respondenter deltagit. 

Två är kvinnliga ledare inom byggbranschen med manliga medarbetare, fyra är medarbetare inom 

byggbranschen med en kvinnlig ledare och fyra är medarbetare inom byggbranschen med en manlig 

ledare. Mer information om respondenterna finns i avsnitt ”5.2. Respondenterna” samt i tabell 1 (se 

bilaga 3). 
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4.3.2. Urval 
Respondenterna valdes ut genom ett icke- slumpmässigt, typiskt urval. Typiskt urval är ett subjektivt 

urval där respondenter väljs ut på de grunder att författarna vet vilken population av individer de 

eftertraktar för studiens ändamål (Bryman & Bell, 2014, s. 186). Då endast en bransch valts att 

undersökas måste ett subjektivt urval göras för att kunna tillämpa detta på populationen som studien är 

ämnad att undersöka (Bryman & Bell, 2014, s. 185). Då respondenterna är tvungna att uppfylla vissa 

kriterier för att kunna bidra till studien kan de inte väljas slumpmässigt. Kriterierna för respondenterna 

är att de ska vara män, verksamma inom byggbranschen, samt ha en kvinnlig respektive manlig ledare. 

Dessa kriterier gör det svårt för författarna att hitta respondenter på ett slumpmässigt sätt, därav valdes 

bekvämast framkomliga respondenter som uppfyllde kriterierna ut. Respondenterna som valdes ut 

genom ett typiskt, subjektivt, urval begränsades till det geografiska området Stockholms län. Det för att 

författarna ville begränsa studien till ett och samma område, eftersom studiens resultat skulle vara mer 

reliabelt ifall studien fokuserade på ett specifikt geografiskt område. 
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5. Empiri 
Respondent Ålder 

(år) 
Uppväxt 
(ort) 

Bosatt 
(ort) 

Utbildning Håller med 
stereotyperna 

Erfarenhet 
av K.L 

Vittnat 
K.L med 
M.L 

1 32 Värnamo Älvsjö, 
Stockholm 

Gymnasial: 
industriprog. 
inr. svets 

   

2 38 Göteborg Årsta, 
Stockholm 

Gymnasial: 
barn & 
fritidsprogr. 

   

3 55 Hägersten, 
Stockholm 

Hägersten, 
Stockholm 

Gymnasial: 
snickare & 
bilmekaniker 

   
 

4 38 Roslagen 
& Skåne 
& 
Stockholm 

Farsta, 
Stockholm 

Gymnasial: 
samhälls-
ekonom 

   

5 23 Tyresö, 
Stockholm 

Vendelsö, 
Stockholm 

Gymnasial: 
husbyggnad 

   

6 33 Haninge, 
Stockholm 

Haninge, 
Stockholm 

Gymnasial: 
Snickare 

   

7 40 Hallunda, 
Stockholm 

Tyresö, 
Stockholm 

Gymnasial: 
samhälls. 
inr. 
internationell 

   

8 46 Huddinge, 
Stockholm 

Huddinge, 
Stockholm 

Grundskole-
utbildning 

   

Tabell 1 
 
K.L – Kvinnliga ledare 
M.L – Manliga ledaregenskaper 
Respondent 1-4: Män med kvinnlig ledare 
Respondent 5-8: Män med manlig ledare 
 
 
Respondent Ålder 

(år) 
Uppväxt 
(ort) 

Bosatt 
(ort) 

Utbildning Bekräftar 
stereotypen 

Personlighets-
förändring 

Förutfattade 
perceptioner 

Diskriminering 

9 54 Luleå Älvsjö, 
Stockholm 

Högskola: 
NEK & 
stats-
vetenskap 

    

10 42 Täby, 
Stockholm 

Hammarby 
Sjöstad, 
Stockholm 

Universitet: 
ekonomprog. 

    

Tabell 2 
 
NEK - Nationalekonomi 
Respondent 9-10: Ledande kvinnor i byggbranschen 
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5.1. Indikatorer 
Bakgrundsfaktorer (samtliga respondenter) 

Personliga faktorer som ålder, uppväxt- och bostadsort samt utbildning kommer ingå i empirin för att se 

ifall samband kan finnas mellan dessa bakgrundsfaktorer och hur respondenterna svarat. 

 

Håller med om stereotyperna (män verksamma i byggbranschen) 

37,5 % av respondenterna anser de definierade könsstereotyperna (Powell, 2011, s. 6; Moss-Racusin, et. 

al., 2011, s. 166) stämma in. Vilket innebär att kvinnliga samt manliga ledare besitter ledaregenskaper 

som stämmer in med de definierade stereotyperna. 

 

Erfarenhet av kvinnligt ledarskap (män verksamma i byggbranschen) 

Att ha upplevt kvinnligt ledarskap kan påverka respondenternas perceptioner som utgör den till en 

indikator i studien. 50 % av respondenterna har, medan 50 % aldrig har, arbetat för en kvinnlig ledare. 

Vittnat kvinnliga ledare med manliga ledaregenskaper (män verksamma i byggbranschen) 

Denna indikator ska mäta ifall respondenterna vittnat eller hört, samt deras uppfattningar om att kvinnor 

i byggbranschen kan besitta manliga ledaregenskaper. 87,5 % av respondenterna ansåg att kvinnliga 

ledare verksamma i byggbranschen kan besitta manliga ledaregenskaper på grund av att de är 

verksamma i en mansdominerad bransch. 

 

Bekräftar stereotypen (kvinnliga ledare i byggbranschen) 

Indikatorn bekräftar stereotypen innebär att respondenten anser sina ledaregenskaper passa in på den 

kvinnliga stereotypen. 50 % av respondenterna anser sin ledarstil passa in på den kvinnliga stereotypen. 

 

Personlighetsförändring (kvinnliga ledare i byggbranschen) 

50 % av respondenterna anser sig förändra sin personlighet och komma in i en annan roll på 

arbetsplatsen än vad de har i privatlivet. Detta innebär att respondenterna känner ett behov av att ”av - 

feminisera” och distansera sig från sina kvinnliga sidor för att få auktoritet och acceptans bland sina 

anställda. 
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Förutfattade perceptioner (kvinnliga ledare i byggbranschen) 

Denna indikator menar att respondenterna upplevt anställda, chefer och kollegor ha förutfattade 

perceptioner angående de bara på grund av deras biologiska kön. 50 % av respondenterna har upplevt att 

arbetsrelaterade individer haft förutfattade meningar om på grund av att de är kvinnor. 

 

Diskriminering (kvinnliga ledare i byggbranschen) 

Samtliga respondenter har upplevt någon form av diskriminering på arbetsplatsen. Det innebär att de 

upplevt sexuella trakasserier eller inte fått samma utvecklingsmöjligheter på grund av sitt biologiska 

kön. 
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5.2. Respondenterna 
I detta avsnitt presenteras alla respondenter samt vad de gett för utfall på intervjun. 

 
5.2.1. Män som arbetar för kvinnliga ledare 
Tabell 3. Män med kvinnliga ledare 

Respondent Ålder 
(år) 

Uppväxt 
(ort) 

Bosatt 
(ort) 

Utbildning Håller med 
stereotyperna 

Erfarenhet 
av K.L 

Vittnat 
K.L 
med 
M.L 

1 32 Värnamo Älvsjö, 
Stockholm 

Gymnasial: 
industriprog. 
inr. svets 

   

2 38 Göteborg Årsta, 
Stockholm 

Gymnasial: 
barn & 
fritidsprogr. 

   

3 55 Hägersten, 
Stockholm 

Hägersten, 
Stockholm 

Gymnasial: 
snickare & 
bilmekaniker 

   
 

4 38 Roslagen 
& Skåne 
& 
Stockholm 

Farsta, 
Stockholm 

Gymnasial: 
samhälls-
ekonom 

   

Tabell 3 
 
K.L – Kvinnliga ledare 
M.L – Manliga ledaregenskaper 
Respondent 1-4: Män med kvinnlig ledare 
 
Denna tabell visar hur respondenterna svarat på indikatorerna. Ifall en respondent håller med om eller 

bekräftar en indikator är den rutan ifylld. 

 

Sammanfattning om män med kvinnliga ledare. Respondent 1, 2 och 3 har svarat likadant på 

indikatorerna i intervjun. Respondent 4 har däremot svarat annorlunda, denna person “ser könet” vilket 

innebär att respondenten anser att vissa ledaregenskaper kan tilldelas ett visst kön. Respondentens 

perceptioner stämmer överens med stereotyperna som presenterats i den teoretiska referensramen. 

Samtliga respondenter uppfattar att kvinnliga ledare kan ha manliga ledaregenskaper. 
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Respondent 1 

Respondent 1 är 32 år, uppvuxen i Värnamo, Småland och är nu bosatt i Älvsjö, Stockholm. Han har en 

gymnasial utbildning där han studerat industriprogrammet med inriktning svets. Respondent 1 anser det 

inte finnas några skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap utan anser att det beror på individen. 

Han berättade att deras ledare är en mer övergripande chef som har koll på ekonomin, offerter och 

sådant arbete. Och att det beror på att han är en del av ett litet bolag där arbetarna känner varandra väl 

och de är väldigt självgående i arbetet. Han berättar att han haft både kvinnliga och manliga ledare och 

inte upplevt någon skillnad, speciellt inte någonting som han kan peka ut att det skulle bero på könet 

som ledaren har. Han anser inte heller att ett kön är bättre på att leda än det andra. 

 

Respondent 1 anser inte att det finns någon skillnad mellan kvinnligt och manligt ledarskap. 

 

“Ledare som ledare” 

(Respondent 1, 2017). 

 

Respondent 2  

Respondent 2 är en man på 38 år som är uppvuxen i Göteborg och är idag bosatt i Årsta, Stockholm. 

Han har studerat barn- och fritidsprogrammet på gymnasial nivå. Respondent 2 upplever inte heller att 

det finns skillnader när det kommer till egenskaper beroende på vilket kön man har utan att det handlar 

om människan bakom. Han berättar att hans ledare är rak, lyhörd, omtänksam, duktig, engagerad och 

har skapat kunskap. Hans åsikt generellt om kvinnliga ledare är att de är lugna, hetsar inte upp sig, men 

han är ändå noga med att säga att det handlar mer om personlighet än könet. Han berättar att han 

upplever det som att män har sämre språkbruk och är sämre på att formulera sig och att kvinnor är lite 

försiktigare och bättre på att framföra vad de vill. Fråga 6 (se bilaga 1) ställdes inte då författarna genom 

respondentens svar på resterande frågor gav sitt tycke om den frågan. 

 

Respondenten verkar inte anse det finnas någon skillnad mellan könens ledaregenskaper eller ser någon 

skillnad på sina före detta och nuvarande ledare, baserat på deras kön. Han nämner väldigt 

genomgående att:  

”Det handlar inte om könet utan personen” 

(Respondent 2, 2017). 
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Respondent 3  

Respondent 3 är en man i ålder 55 som är bosatt och uppvuxen Hägersten, Stockholm. Han har utbildat 

sig på gymnasial nivå som bilmekaniker och snickare. Respondenten var väldigt tydlig med att 

ledaregenskaper har med individen att göra och inte beror på vilket kön man har. När författarna läste 

upp beskrivningarna av den stereotypiska manliga och kvinnliga ledaren svarade Respondent 3 att båda 

kön passar in och att han anser att vi kommit så pass långt i utvecklingen för att inte placera in 

människor i könsliga fack. Han reagerade dock på egenskapen “kontroll” och berättar att han tror att 

män har ett större kontrollbehov än vad kvinnor har. Han berättar att hans ledare inte har något 

kontrollbehov utan litar på sina anställda och denna egenskap tycker han är väldigt bra, samt att hon är 

saklig och ärlig. Han berättar att han jobbat under både kvinnliga och manliga ledare inom 

byggbranschen och säger att det inte är någon skillnad, han berättar även att de kvinnor han har arbetat 

för har betett sig manligt i språket. När författarna frågade respondent 3 om han föredrar något visst kön 

på sin ledare svarar han att han föredrar kvinnliga ledare då han anser att kvinnor är mer ärliga. 

 

Respondent 4  

Respondent 4 är en man på 38 år och har vuxit upp i områdena Skåne, Roslagen och Stockholm men är 

bosatt i Farsta, Stockholm. Han har en gymnasial utbildning inom samhällsekonomi. Han anser sin 

ledares främsta egenskaper vara att hon alltid är rak och ärlig. Men de egenskaper som han anser är 

extra manliga är att man är rak och saklig. De egenskaper han finner extra feminina är en lite mjukare 

stil. Han berättar att han anser sin ledare passa in mer i den manliga stereotypen än den kvinnliga. 

Respondenten tror att det är möjligt att kvinnliga ledare i byggbranschen besitter mer manliga 

ledaregenskaper. Han tycker även att hans ledare har en “manlig” personlighet, detta tror han kan bero 

på att man blir speglad av sin omvärld. 
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5.2.2. Män som arbetar för manliga ledare 
Tabell 4. Män med manliga ledare 

Respondent Ålder 
(år) 

Uppväxt 
(ort) 

Bosatt 
(ort) 

Utbildning Håller med 
stereotyperna 

Erfarenhet 
av K.L. 

Vittnat 
K.L. 
med 
M.L. 

5 23 Tyresö, 
Stockholm 

Vendelsö, 
Stockholm 

Gymnasial: 
husbyggnad 

   

6 33 Haninge, 
Stockholm 

Haninge, 
Stockholm 

Gymnasial: 
Snickare 

   

7 40 Hallunda, 
Stockholm 

Tyresö, 
Stockholm 

Gymnasial: 
samhälls. inr. 
internationell 

   

8 46 Huddinge, 
Stockholm 

Huddinge, 
Stockholm 

Grundskole-
utbildning 

   

Tabell 4 
 
K.L. – Kvinnliga ledare 
M.L .– Manliga ledaregenskaper 
Respondent 5-8: Män med manlig ledare 
 
Denna tabell visar hur respondenterna svarat på indikatorerna. Ifall en respondent håller med om eller 

bekräftar en indikator är den rutan ifylld. 

 

Samtliga respondenter med manlig ledare har tilldelat ledaregenskaper ett visst kön enligt de stereotyper 

som presenterats i den teoretiska referensramen. Trots att de tilldelat ledaregenskaper ett visst kön 

berättar respondenterna att det även beror på individens egenskaper, alltså att en kvinna kan ha manliga 

ledaregenskaper och tvärtom. Ingen av respondenterna har någon erfarenhet av kvinnligt ledarskap, det 

har alltså aldrig haft någon kvinnlig ledare, men trots detta kan respondenterna ha en uppfattning av 

eller vittnat kvinnliga ledaregenskaper. 

 

Respondent 5 

Respondent 5 är 23 år, uppvuxen i Tyresö, Stockholm och idag bosatt i Vendelsö, Stockholm. Han har 

en gymnasial utbildning inom husbyggnad. När författarna beskrev den stereotypiska kvinnliga ledaren 

för respondent 5 svarade han att han hade svårt att sätta ett kön på beskrivningen och att det mer handlar 

om hur man är som individ. När författarna beskrev den stereotypiska manliga ledaren svarar dock 

respondenten att han anser denna beskrivning stämma in på en kvinnlig ledare. När han beskriver sin 

manliga ledare berättar han att han är omtänksam, hjälpande och fokuserar på individen. När han 

berättar om vilka ledaregenskaper som han anser vara kvinnliga säger han att han anser kvinnor vara 

bestämda, hårda samt stångar sig fram för att få gubbarna att lyssna. Enligt respondent 5 kan en orsak 
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till att yrket inte lockar till sig kvinnor vara för att det är ett smutsigt. Han sade även att snickarna förr 

arbetade upp sig i företagen och tog de ledande positionerna, medan idag studerar man till sig de 

posterna. Därav är det få kvinnor inom branschen, men eftersom klimatet förändras kan det ske en 

ökning av kvinnor främst på de ledande positionerna. 

 

Respondent 6  

Respondent 6 är 33 år och uppvuxen samt bosatt i Haninge, Stockholm. Han är utbildad snickare. 

Respondent 6 berättar att han anser kvinnor vara lugna ledare, att de är bra på att prata och har bättre 

personlighet utåt än män. Han anser sin ledare besitta både manliga och kvinnliga ledaregenskaper då 

respondenten arbetar på en liten firma och ledaren i stort sätt måste kunna bemästra alla egenskaper. 

Däremot anser han att män styr och ställer samt säger hur det ska vara på ett hårdare sätt än vad en 

kvinna skulle göra. Respondent 6 tror att det är möjligt att kvinnliga ledare inom byggbranschen besitter 

mer manliga ledaregenskaper för att de är verksamma i en mansdominerad bransch. Han tror att 

anledningen till att det är få kvinnor i byggbranschen är för att de antagligen inte gillar yrket. 

 

Respondent 6 ser dock inte att ett kön skulle vara bättre på att leda än de andra men han tycks se en 

skillnad på ledaregenskaper mellan könen. 

 

Respondent 7  

Respondent 7 är uppvuxen i Hallunda, Stockholm och är bosatt i Tyresö, Stockholm. Han är 40 år och 

har en gymnasial utbildning inom samhällsvetenskap - inriktning: internationell, som han i efterhand 

kompletterat upp betygen för på Komvux. Respondent 7 upplevde frågorna som svåra att besvara och 

svarade kortfattat trots att följdfrågor ställdes. På grund av detta var den enda feminina ledaregenskap 

han kunde nämna “gemenskap”. Han berättar att han inte har någon erfarenhet av kvinnliga ledare och 

har därför svårt att besvara frågorna. Men han berättar att han tror att det inte har med kön att göra utan 

mer handlar om vad för typ av individ man är. 
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Respondent 8  

Respondent 8 är 46 år gammal och uppvuxen samt bosatt i Huddinge, Stockholm. Han har en 

grundskoleutbildning, citerar respondenten:  

 

“Learning by doing” 

(Respondent 8, 2017). 

 

Respondent 8 anser att de stereotypiska beskrivningarna av kvinnligt och manligt ledarskap stämmer in 

på båda könen men att den kvinnliga beskrivningen lutade mer åt kvinnligt och den manliga lutade mer 

åt manligt. Han anser att kvinnliga ledare inom byggbranschen måste anstränga sig mer än manliga 

ledare, att kvinnor kanske till och med tar in mer information än nödvändigt för att alltid kunna vara på 

sin vakt och ge svar. Han tror att ledaregenskaper mer är en “individgrej” än en “könsgrej”. Han tror att 

anledningen till att det är få kvinnor är för att de saknar intresset, det är ett lortigt och stökigt jobb 

berättar han. 
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5.2.1. Ledande kvinnor i byggbranschen 
Respondent Ålder 

(år) 
Uppväxt 
(ort) 

Bosatt 
(ort) 

Utbildning Bekräftar 
stereotypen 

Personlighets-
förändring 

Förutfattade 
perceptioner 

Diskriminering 

9 54 Luleå Älvsjö, 
Stockholm 

Högskola: 
NEK & 
stats-
vetenskap 

    

10 42 Täby, 
Stockholm 

Hammarby 
Sjöstad, 
Stockholm 

Universitet: 
ekonomprog. 

    

Tabell 2 
 
NEK - Nationalekonomi 
Respondent 9-10: Ledande kvinnor i byggbranschen 
 
Respondent 9 
Respondent 9 är 54 år, uppväxt i Luleå och nu bosatt i Älvsjö, Stockholm. Hon har läst enskilda kurser 

på högskola där hon studerat nationalekonomi och statsvetenskap. Respondent 9 anser både de 

stereotypiskt kvinnliga och manliga beskrivningarna passa in på hennes ledarskapsstil men att det lutar 

mer åt den manliga ledarstereotypen.  

 

“Ja jag är mig själv, men mer sträng och bestämd än vad jag är i personliga livet.” 

(Respondent 9, 2017) 

 

Respondenten berättade att hon anser sig själv behöva ta sig an en annan roll som är bestämd och 

opersonlig för att medarbetarna ska lyssna på henne och inte tro hon kan övertygas av dem. Hon 

berättade att hennes anställda nu inte anser hennes som mindre kapabel att leda på grund av att hon är 

kvinna. Dock har hon upplevt fördomar tidigare i sin karriär innan hon nådde en ledande position. 

Fördomar och diskriminering som hon upplevt är att hon presterat bättre än en manlig kollega, hon hade 

arbetat på arbetsplatsen längre och att hon skulle få en befordran som hennes chef sagt att hon var den 

främsta kandidaten för. Sedan hade ändå en manlig kollega med mindre erfarenhet i branschen fått 

befordran. Hon är även fått många sexuellt ofredande kommentarer. 

 

Respondent 10 

Respondent 10 är 42 år och har vuxit upp i Täby, Stockholm och är nu bosatt i Hammarby sjöstad, 

Stockholm. Hon är utbildad på universitetsnivå där hon studerat ekonomprogrammet. Av stereotyperna 

anser hon den kvinnliga passa bättre in på sig själv även fast hon anser sig själv ha några manliga 

ledaregenskaper. Hon har upplevt sexuella trakasserier av manliga kollegor och försök till förminskande 

av äldre kvinnliga kollegor. Av jämnåriga och yngre kollegor och chefer har hon dock inte upplevt 
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någon form av diskriminering eller fördomar. Hon har även inte känt behovet av att anpassa sin 

personlighet på arbetsplatsen för att bli mer accepterad som en ledare.   

 

“Jag litar på min kompetens och förlitar mig på de för att nå mina mål” 

(Respondent 10, 2017) 
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5.3. Perceptioner 
 
De egenskaper som står listade är egenskaper som respondenterna med kvinnlig respektive manlig 

ledare sagt att de anser vara kvinnliga. Sedan har de egenskaper som enligt tidigare forskning är 

stereotypiskt kvinnliga markerats med ett K framför egenskapen och rutorna är orange, stereotypiskt 

manliga med ett M och rutorna i färgen blå och de som inte går att tilldela en definierad stereotyp har 

ingenting framför egenskapen och rutorna är vita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K – Stereotypiskt kvinnliga ledaregenskaper 
M – Stereotypiskt manliga ledaregenskaper 
  

K Män med kvinnlig ledare M Män med manlig ledare 
M Rak  K Gemenskap 

K Lyhörd  M Kontroll 

K Omtänksam  K Ordning och reda 

K Engagerad Utvecklas hela tiden 

Duktig M Bestämda 

Lugn M Hårda 

K Mjuk M Stångar sig fram 

M Saklig Bättre personlighet 

K Tillit K Bra kommunikation 

K Ger förtroende K Bra språkligt bruk 

K Ärlig Utseende 



36 
 

6. Analys 
6.1. Analys av männens perceptioner 

6.1.1. Bakgrundsfaktorer 
 
Kvinnlig ledare 

Av alla respondenter med kvinnlig ledare är det respondent 4:s perceptioner som skiljer sig från de 

andra. De bakgrundsfaktorer som skiljer respondent 4 från de andra tre respondenterna med kvinnlig 

ledare är att han har en teoretisk gymnasieutbildning och att han flyttat mellan olika städer ett flertal 

gånger under sin uppväxt. De privata faktorerna i respondent 4:s privatliv kan påverka att han uppfattar 

och tycker annorlunda från de resterande tre respondenter med kvinnlig ledare. Män med kvinnlig ledare 

har erfarenhet av både kvinnligt och manligt ledarskap vilket kan påverka deras perceptioner. 

Respondent 3 som erfarit båda ledarskapsstilarna föredrar kvinnor som ledare. Att respondenten påstår 

detta kan ha en bakgrund i goda erfarenheter av kvinnligt ledarskap, medan om han haft negativa 

erfarenheter av kvinnligt ledarskap hade det kunnat leda till att han föredragit män som ledare. Att 

respondent 3 föredrar kvinnligt ledarskap kan även bero på negativa erfarenheter av manligt ledarskap.  

“Eh… jag ser faktiskt kvinnor bättre än män till att leda. I detta fall lena, jag har haft 

andra kvinnliga ledare också och jag tycker de har varit suveräna.”  

(Respondent 3, 2017). 

 
 
Manlig ledare 

“Har med personen att göra, säger nej. Är den bra på att leda är den bra på att leda” 

(Respondent 5, 2017).  

 

Den enda bakgrundsfaktorn som skiljer en respondent med manlig ledare från de andra är åldern. 

Respondent 5 är 23 år gammal, vilket innebär 10–23 år yngre än de andra respondenterna med manlig 

ledare. Detta kan vara en påverkande bakgrundsfaktor som påverkar respondentens perceptioner och 

värderingar. Förutom åldern skiljer sig inte bakgrundsfaktorerna något särskilt. Samtliga respondenter 

med manlig ledare har en praktisk eller endast grundskoleutbildning och är uppvuxna och bosatta i södra 

Stockholm. 
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6.1.2. Håller med stereotyperna 
Kvinnlig ledare 
 

“Ledare som ledare, jag har ingenting att jämföra med direkt.” 

(Respondent 1, 2017). 

 

“Jag tycker båda kön passar in, jag tycker att vi har kommit så pass långt” 

(Respondent 3, 2017). 

 

Respondenterna kan ha haft liknande erfarenheter med båda könen och därav inte märkt någon tydlig 

skillnad på de kvinnliga respektive manliga ledare de varit verksamma för, som kan vara en anledning 

till att de anser att det enbart handlar om hur ledaren är som individ och inte har något att göra med 

könet.  

 

“Nej jag tycker ju det kan vara vilket kön som helst, inget kön som passar bättre, 

människan bakom”  

(Respondent 2, 2017). 

 

Respondent 4, vars åsikter skiljer sig från de andra respondenterna med kvinnlig ledare, nämner 

omtanke, tillit, uppriktighet och engagerad som kvinnliga ledaregenskaper. I hans beskrivning av 

manliga ledaregenskaper nämner han kontroll, hängivenhet till arbetet och målorienterad. Respondent 

4:s perceptioner stämmer överens med samtliga könsstereotyper som presenteras i den teoretiska 

referensramen (Powell, 2011; Kalysh, et. al., 2016; Brescoll, 2016; Bateman, 2015) och anses därav 

hålla med om stereotyperna.  

“Lite mjukare som man brukar säga.” 

(Respondent 4, 2017). 

 

Sedan beskriver respondent 4 sin ledare, som är en kvinna, besitta mer manliga ledaregenskaper och 

säger att hon är rak och ärlig. Egenskapen “rak” kan jämföras med att vara rakt på sak, alltså initierande 

och uppgiftsorienterad som enligt stereotyperna är manliga ledaregenskaper (Powell, 2011; Kalysh, et. 
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al., 2016; Brescoll, 2016; Bateman, 2015). Medan ärlighet kan jämföras med Kalysh, et. al., Bateman 

och Powells definition av de kvinnliga ledaregenskaperna “uppriktighet” och “tillit” som enligt 

stereotyperna ses som kvinnliga ledaregenskaper. Respondent 4 anser inte sina kvinnliga ledare passa in 

på stereotypen av en kvinnlig ledare, men hans generella beskrivning av sin perception om vad den 

kvinnliga ledaregenskaper är stämmer den överens med den definierade kvinnliga stereotypen ((Powell, 

2011; Kalysh, et. al., 2016; Brescoll, 2016; Bateman, 2015). Detta visar på att respondent 4 har tydliga 

perceptioner om kön, erfarit en avvikelse från stereotyperna, men ändå inte förändrat uppfattning. 

Männen med kvinnlig ledare har även erfarenhet av manligt ledarskap. Detta kan påverka deras 

perceptioner om vad som är kvinnligt respektive manligt eftersom erfarenheten av båda könen skapat en 

uppfattning om att det inte finns någon könsskillnad på ledarskap. 

 

“Eh jag vet inte. Jag ser det inte på det sättet”  

(Respondent 3, 2017). 

 

 

Manlig ledare 
 

“Heheh, det är samma sak där fast tvärtom helt enkelt. Att det finns kvinnor som kör den 

stilen men nog vanligare för män att köra rakt upp och ner”  

(Respondent 8, 2017). 

 

“Bestämda, väldigt bestämda. Hårda. Stånga sig fram” 

(Respondent 5, 2017). 

 

Bland männen som är verksamma (och enbart arbetat) för en manlig ledare skiljde sig perceptionerna i 

jämförelse med männen med kvinnlig ledare. Även fast de ansåg egenskaper vara individuella hade de 

en uppfattning om att ledande kvinnor har stereotypiskt manliga egenskaper och att ledande män har 

stereotypiskt kvinnliga egenskaper. Omtänksamma, varma, och vårdande är egenskaper männen med 

manlig ledare uppfattat som manliga, medan de enligt teorierna Könet och ledarskaps krigen (Powell, 

2011), Hjälp eller hinder? Arbetslivs praktiker och kvinnor på ledande positioner (Kalysh, et. al., 2016), 

Styr med sina hjärtan? Hur könsstereotyper av känslor leder till fördjupade utvärderingar av kvinnliga 

ledare (Brescoll, 2016) och Journal över organisationskultur, kommunikation och konflikt (Bateman, 
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2015) ska vara kvinnliga ledaregenskaper. Männen med manlig ledare ansåg även att egenskaper som 

rak, hårda och opersonliga passar in på kvinnliga ledare som enligt de ovannämnda teorierna är 

stereotypiskt manliga ledaregenskaper. Detta kan bero på faktumet att de enbart har erfarenhet av 

manliga ledare och då antar att kvinnor ska vara motsatsen till vad de erfarit av männen.  

 

“Det kan jag nog tycka att det passar på båda, men det drar mer mot en kvinnlig gör det, 

men aa svårt att svara på 70, 30 till kvinnan”  

(Respondent 8, 2017). 

 

Även fast respondent 8 säger att båda beskrivningarna (se avsnitt “3. Teoretisk referensram”) passar in 

på de stereotypiska könen anser han att det är ungefär “70, 30 %”. “70, 30 %” var respondent 8:s sätt att 

beskriva sin perception om stereotyperna. Enligt vad respondent 8 uppfattar passar ungefär 70 % 

kvinnor och 30 % män in på den kvinnliga stereotypen, medan på den manliga stereotypen passar 70 % 

män in och 30 % kvinnor in.  

 
6.1.3. Erfarenhet av kvinnligt ledarskap 
Kvinnlig ledare 
Alla män med kvinnlig ledare har erfarenhet av (både) kvinnligt (och manligt) ledarskap. Detta kan 

påverka deras perceptioner om stereotyperna eftersom de inte bildar sina perceptioner från stereotyper 

och teorier som forskning och samhället framställt. Erfarenhet skapar personliga åsikter som kan vara en 

orsak till att männen verksamma för kvinnliga ledare bedömer könens ledaregenskaper utefter sina egna 

erfarenheter och inte vad de tar emot från samhället och medier. 

 

Manlig ledare 
Tillskillnad från männen verksamma för kvinnliga ledare har männen med manliga ledare enbart 

erfarenhet av manligt ledarskap. Detta har gjort att de fått en personlig uppfattning om manliga ledare 

och enligt resultaten visar de sig bedöma kvinnliga ledare vara raka motsatsen. Detta kan bero på två 

saker: 1) Att anta att kvinnliga ledare skulle vara annorlunda än manliga på grund av brist på erfarenhet. 

2) Att kvinnorna i byggbranschen är påverkade av Queen-B fenomenet och därav anpassat sig efter 

branschen och uppträder mer stereotypiskt manliga.  
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6.1.4. Vittnat kvinnliga ledare med manliga ledaregenskaper 
Kvinnlig ledare 
Alla respondenter som arbetar för en kvinnlig ledare uppfattar att kvinnliga ledare i en mansdominerad 

bransch kan besitta manliga ledaregenskaper. Respondent 3 har uttryckt att det inte är någon skillnad 

mellan de kvinnliga och manliga ledarna han erfarit i byggbranschen eftersom dessa kvinnor haft ett 

manligt språkbruk. Respondent 4 tror att kvinnliga ledare kan besitta manliga ledaregenskaper då man 

påverkas av sin omgivning. Att kvinnor har manliga ledaregenskaper går emot stereotyperna men kan 

vara en effekt av Queen-B fenomenet som presenteras i avsnitt ”1.4. Kvinnor som arbetar emot 

kvoterna”, där kvinnor för att få auktoritet distanserar sig från andra kvinnor för att individualisera sig 

för att komma förbi glastaken (Sang, et. al., 2016, s. 568). 

 

“Ja det tror jag väl, man speglas väl av omgivningen, så skulle inte bli förvånad” 

(Respondent 4, 2017). 

 

“Mer min ledares personlighet som är manlig. Just det med lite rak och ärlig, är lite mer 

manligt. Rakt på sak” 

(Respondent 4, 2017). 

 

“Man speglar sin omvärld” 

(Respondent 4, 2017). 

 

Därav är det lätt för kvinnliga ledare att de anpassar sig efter den grabbiga arbetsmiljön. Även de andra 

respondenterna förklarar att de anser kvinnliga ledare besitta manliga ledaregenskaper. Respondent 3 

berättar att kvinnor inom byggbranschen beter sig som sig själva, som de alltid gjort, men att de börjar ta 

efter det “manliga” språket som används på arbetsplatsen. Respondent 3 berättar att han upplever det 

som att kvinnor anpassar och ändrar på sig för att passa in i rollen som ledare i en mansdominerad 

bransch.  

“Jag tror att de ofrivilligt har anpassat sig”  

(Respondent 3, 2017). 
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Att kvinnor gör detta för de måste anpassa sig snarare än att de med egen vilja distanserar sig från andra 

kvinnor för att nå företagstoppen diskuteras som en effekt av Queen-B fenomenet. Det som diskuteras är 

att kvinnor lätt distanserar sig på grund av att kvinnor i grupp generaliseras och stereotypiseras. Alla 

kvinnor antas vara exakt som den kvinnliga stereotypen som inte går ihop med ledare stereotypen (Sang 

et. al., 2016, s. 568). Som verkar vara ett märkbart fenomen som sker bland kvinnor i byggbranschen. 

 

Manlig ledare 
 

“De kvinnliga ledare som jag mött på, tyvärr inte så många kvinnliga ledare i vår 

bransch, de som är har det ganska tufft och måste stånga sig fram så att gubbarna 

lyssnar” 

(Respondent 5, 2017). 

 

I tabell 4 (se bilaga 5) kan man se att männen som arbetar för en manlig ledare uppfattar kvinnliga 

ledare besitta ledaregenskaper som enligt den stereotypiska definitionen anses som manliga.  

 

Respondenterna med manliga ledare, förutom respondent 7, anser att kvinnliga ledare i byggbranschen 

kan besitta manliga ledaregenskaper. Några av respondenterna berättar att individer påverkas av sin 

omvärld och vill platsa in i arbetsmiljön och därför omformas efter omgivningen, som för kvinnliga 

ledare i en mansdominerad bransch kan innebära att bete sig samt anamma manliga ledaregenskaper. 

Som är en effekt av Queen-B fenomenet. 

 

“Fasas in på männens spår, männens beteenden”  
(Respondent 5, 2017). 

 

“Dem måste va, iallafall i denna bransch, så måste de va snäppet bättre, och det är de ju 

oftast också. Det är svårt att hävda sig bland gubbar så enkelt är det bara. De måste va 

bättre de är oftast bättre också”  

(Respondent 8, 2017). 
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6.2. Analys av ledande kvinnor 

6.2.1. Bakgrundsfaktorer 
Bakgrundsfaktorer har, som nämnts i avsnitt “6.1.1. Bakgrundsfaktorer”, en påverkan över individers 

värderingar och åsikter. Respondent 9 och 10 arbetar som kvinnliga ledare i byggbranschen och har 

olika erfarenheter samt upplevelser som påverkar deras svar. Respondenterna är uppvuxna i olika delar 

av landet samtidigt som det är 12 års åldersskillnad mellan de som är bakgrundsfaktorer som skiljer de 

åt. Respondenternas upplevelser kan påverkas av faktorer som till exempel arbetsplatsen, tidigare 

kollegor och chefer samt deras personliga inställning gentemot organisationerna.  

 

6.2.2. Tycker stereotypen stämmer in 
Respondent 9 anser inte sig själv stämma överens med könsstereotyperna, medan respondent 10 ansåg 

sig själv att passa in i dessa beskrivningar. Egenskaperna respondent 9 valde att beskriva sig med var 

sträng, bestämd och opersonlig som enligt Powell (2011), Brescoll (2016) och Batemans (2015) teorier 

är stereotypiskt manliga ledaregenskaper. Att hon innehar de stereotypiskt manliga egenskaperna kan 

bero på att hon har ett större antal medarbetare under sig och är äldre som gjort att hon inte har tid för att 

skapa personliga relationer med sina medarbetare samtidigt som hon kämpat mer för att komma upp på 

de ledande positionerna. Anledningen till att hon kan ha behövt kämpa mer än yngre kvinnor är för att 

hon utbildade sig och försökt nå de ledande positionerna tidigare, då det var ännu svårare och glastaket 

var tjockare än vad det är för kvinnor idag. Respondent 10 beskrev sig med egenskaperna empatisk, 

stöttande, vänlig, omsorgsfull, etablerar personliga relationer och bestämd som Powell (2011), Kalysh 

(2016) och Bateman (2015) definierar som stereotypiskt kvinnliga ledaregenskaper med undantaget till 

egenskapen “bestämd” som samtliga teoretiker definierat som en stereotypiskt manlig ledaregenskap 

(Powell, 2011; Kalysh, et. al., 2016; Brescoll, 2016; Bateman, 2015).  

 

6.2.3. Personlighetsförändring 
Respondent 9 och 10 skiljde sig även vid denna aspekt. Respondent 9 berättade att hon är en strängare 

och mer bestämd version av sig själv och anser sig själv ta på en arbetsroll, detta för att få mer auktoritet 

och tas seriöst av sina arbetare och kollegor. Detta går emot den kvinnliga ledare stereotypen men 

bekräftar Queen-B fenomenet som diskuteras i avsnitt “1.4. Kvinnor som arbetar emot kvoterna”. Detta 

kan vara ett sätt för respondent 9 att anpassa och individualisera sig (av - feminisera sig) för att få 

auktoritet bland sina medarbetare. Respondent 10 har inte känt något behov av att anpassa eller förändra 

sin personlighet. Detta kan bero på hennes bakgrundsfaktorer. Hon är uppvuxen i en annan stad än 

respondent 9 och är yngre, de faktorerna kan ha påverkat att hon inte upplevt samma behov av att 
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anpassa sin personlighet för att nå de ledande positionerna. Sedan kan händelser, utbildningsområde, 

kamrater, familj, kollegor, chefer och respondentens personliga inställning påverkat ifall hon omedvetet 

eller medvetet inte kände ett behov av att anpassa sin personlighet. 

 

“Jag litar på min kompetens och förlitar mig på de för att nå mina mål” 

(Respondent 10, 2017). 

 

6.2.4. Upplevt förutfattade perceptioner på grund av kön 
När det gäller att ha förutfattade meningar om kvinnliga ledare säger respondent 9 att hon upplevt detta 

och respondent 10 att hon inte upplevt det. Detta har även mycket med bakgrundsfaktorerna att göra, 

vad för miljöer man hamnar i eller vilka människor man involveras med. Respondent 9 berättade att hon 

i början av sin karriär eller när hon började på en ny arbetsplats upptäckte att medarbetarna hade 

förutfattade perceptioner om henne som hon var tvungen att bryta. Medarbetarna antog att hon inte 

skulle vara kapabel till att leda enbart för att hon är kvinna och antog att hon skulle vara sympatisk, 

vänlig och inte ha tillräckligt med pondus. Detta kan tyda på att respondent 9:s medarbetare höll med 

om stereotyperna och ansåg den kvinnliga stereotypen opassande för ledarskap.  

 

6.2.5. Upplevt diskriminering  
Båda respondenterna har blivit diskriminerade på något sätt. Respondenterna har nämnt sexuella 

trakasserier. Respondent 10 har nämnt att hon främst blivit diskriminerad och förminskad av äldre 

manliga och kvinnliga kollegor. Detta kan vara en effekt av deras bakgrundsfaktorer, att de växt upp i 

ett samhälle med annorlunda synsätt på kvinnliga ledare som gör att de värderar och uppfattar kvinnor 

som mindre kapabla för ledarskap. Respondent 9 nämner diskriminering i form av att manliga kollegor 

med mindre kompetens fått en befordran hon blivit lovad, hon kan inte bekräfta det men tror själv det 

endast beror på att hon är en kvinna och kollegan var en man. Diskriminering var det enda båda 

respondenterna upplevt. Det kan vara en effekt av samhällsstrukturer och att kvinnor inte “hör hemma” 

på ledarpositioner, fenomenet glastaket. För att bevara glastaket och den hegemoniska maskuliniteten 

som är inpräntad i organisationsstrukturer (Sang et. al., 2016, s. 569).  
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6.3. Diskussion 
I detta avsnitt kommer empirin och analysen diskuteras. Författarnas personliga åsikter kan 

förekomma. 

 

I många av respondenternas uttalanden verkar de anse stereotypiskt kvinnliga ledaregenskaper som 

positiva, generella ledaregenskaper, medan manliga ledaregenskaper uppfattas som negativa. Samtidigt 

som respondenterna hade det enklare att placera in definitionen av den manliga stereotypen på ett kön, 

även fast åsikter skiljde sig ifall stereotypen stämmer in på kvinnligt eller manligt. I den sammanställda 

tabellen (se bilaga 3) ser man tydligt vilka indikatorer som respondenterna med kvinnlig respektive 

manlig ledare svarat olika på. Möjligtvis kan det vara att de respondenter med kvinnliga ledare som inte 

upplever att stereotyperna stämmer haft en kvinnlig ledare med stereotypiskt manliga ledaregenskaper. 

Detta hänger ihop med att fler män med manliga ledare ser könet, eftersom de kan tilldela 

ledaregenskaper till ett visst kön. Resultatet kan även skilja sig på grund av att männen har olika 

erfarenheter av ledaregenskaper då männen med manliga ledare aldrig erfarit en kvinnlig ledare. 

 

När studiens författare intervjuade samtliga respondenter lästes två beskrivningar av de stereotypiska 

ledaregenskaperna upp, en beskrivning av en stereotypiskt kvinnlig ledare, och en stereotypiskt manlig 

ledare (se fråga 1 i bilaga 1). Män med manliga ledare svarade att dessa beskrivningar passar in på det 

stereotypiskt kvinnliga könet, men när de själva fick berätta vilka ledaregenskaper de ansåg vara 

kvinnliga nämnde de stereotypiskt manliga ledaregenskaper. Detta kan man se i tabell 5 (se bilaga 7) där 

män med manliga ledare sade att typiskt kvinnliga ledaregenskaper är “kontroll”, “bestämda” och 

“hårda”. Dock sade respondenterna även att de ansåg stereotypiskt kvinnliga egenskaper som feminina, 

egenskaper som gemenskap, bra kommunikation, ordningsam och bra språkligt bruk. Respondenterna 

har då en uppfattning av att vissa ledaregenskaper kan tilldelas ett visst kön, dock stämmer inte alla 

respondenternas perceptioner överens med de definierade stereotyperna. 

 

Empirin tyder på att perceptionen om vilka ledaregenskaper som är bäst lämpade börjar förändras då 

människor inte verkar ha lika splittrade uppfattningar som förr. Detta kan även bero på att antalet 

kvinnor, främst på ledande positioner, i byggbranschen tros komma öka på grund av förändring i studie- 

och arbetsklimat, som även en av respondenterna uttalat. Ledande kvinnor i mansdominerade miljöer tar 

lätt över ett manligt beteende för att bli hörda och detta berättar även några av respondenterna att de 

upplevt. De ledande kvinnorna i branschen anpassar sig och har ofta en “manlig” personlighet. En 
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kvinna på samma position som en man behöver anstränga sig mer och vara bättre än männen för att 

uppfattas som lika auktoritär och få samma form av respekt. Dock anser inte respondenterna att ledarens 

kön påverkar hur kapabel individen är för att leda. 

 

Det var svårt att tolka ifall respondenterna höll med om stereotyperna eller inte då respondenterna säger 

emot sig själva i vissa situationer. Vissa höll med om stereotyperna men trots detta går det av 

respondenternas uttalanden tolka att de uppfattar definitionen av stereotypiskt manliga ledaregenskaper 

som kvinnliga ledaregenskaper. Till exempel anser respondent 4 att hans kvinnliga ledare är väldigt 

bestämd och hård, medan stereotypen för kvinnor är att de är förstående och mjuka. Samtidigt som 

respondent 9 är en kvinna som går emot stereotypen och relaterar sig mer till den manliga stereotypen 

genom att anse sig själv vara bestämd, sträng och uppgiftsorienterad.  

 
Det framtagna resultatet lutar mot att det är större sannolikhet att ha förutfattade perceptioner enligt normer 

om man inte har någon erfarenhet av kvinnligt ledarskap. 
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7. Slutsatser 
I detta avsnitt kommer slutsatser att tas fram och diskuteras.  

 

Syftet 

Studiens syfte är att undersöka ifall män verksamma inom byggbranschens perceptioner om kvinnliga 

ledaregenskaper stämmer överens med stereotyperna för kvinnliga ledaregenskaper. Samt ifall 

perceptionerna varierar beroende på ifall männen har en kvinnlig eller manlig ledare.  

 

Slutdiskussion 

Majoriteten av männen med kvinnliga ledares perceptioner av kvinnliga ledaregenskaper avvek från 

könsstereotyperna. De respondenterna har erfarenhet av både kvinnligt och manligt ledarskap som kan 

vara en orsak till att de inte skiljer på ledaregenskaper utefter kön. Hälften av männen med manliga 

ledares perceptioner angående kvinnliga ledaregenskaper stämmer överens med de definierade 

stereotypiskt kvinnliga egenskaperna. Den andra hälften av respondenternas perceptioner stämde inte 

överens med de definierade stereotyperna. Detta faktum gjorde det svårt att avgöra ifall deras 

perceptioner stämmer överens med omgivningens konstruerade stereotyper eller inte. Även om de inte 

bekräftar att deras perceptioner stämmer överens med stereotyperna lutar respondenterna med manlig 

ledares svar ändå åt att göra det. Den bedömningen har gjorts eftersom respondenterna som inte håller 

med om stereotyperna har uttalat att de uppfattar skillnader på kvinnligt och manligt ledarskap även fast 

de inte uppfattar stereotypiskt kvinnliga respektive manliga ledaregenskaper vara kvinnliga respektive 

manliga, som diskuteras mer i föregående avsnitt. Även resultaten som framställts från intervjuerna med 

de kvinnliga ledarna tyder på att män i byggbranschen har blandade perceptioner om stereotypen av 

kvinnliga ledaregenskaper och att man inte kan generalisera deras perceptioner.  

 

Även om resultatet för män med kvinnlig ledare lutar åt ena hållet och för män med manlig ledare åt 

andra går det inte att med fullt förtroende konstatera att män med kvinnliga ledares perceptioner avviker 

från stereotyperna, medan män med manliga ledares perceptioner stämmer överens med stereotyperna. 

Detta kan vara ett resultat av normers inflytande över de individer som inte “vet något annat”. De som 

erfarit kvinnligt ledarskap har egen grundade perceptioner av fenomenet medan män utan erfarenhet av 

kvinnligt ledarskap inte har något att grunda sina perceptioner i utöver sociala och kulturella normer och 

uppfattningar.  
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Slutsatser 

Även om resultatet lutar mot att män med kvinnlig ledares perceptioner avviker från och män med 

manlig ledares stämmer överens med könsstereotyperna går det inte att konstateras som ett faktum. 

Därav går det inte att konstatera att alla män verksamma i byggbranschens perceptioner stämmer 

överens med, eller avviker från, könsstereotyperna eller att deras perceptioner påverkas av ifall de har en 

kvinnlig respektive manlig ledare. Utan resultatet lutar åt att perceptionerna männen verksamma i 

byggbranschen har är på grund av bakgrundsfaktorer (exempel: uppväxt, ålder, sociala miljöer och 

umgänge) och att det är de som bildar deras värderingar och åsikter.  

 

Forskningsbidrag 

Studien gör ett empiriskt bidrag till forskningen genom att efterfråga individer verksamma i den utvalda 

branschen som studien ämnar undersöka. Empirin som samlats in är från personer som inte tidigare 

bidragit i denna typ av studie och därför bidrar studien med mer empiri till det aktuella 

forskningsområdet. 

 

7.1. Studiekritik 
Syftet var, för att generera reliabla svar, att utföra strukturerade intervjuer. Eftersom respondenterna vid 

vissa frågor inte riktigt förstod eller att författarna till studien sökte mer utvecklade svar förekom 

följdfrågor. Det påverkar intervjuguiden, metoden samt reliabiliteten eftersom följdfrågorna skiljde sig 

från intervju till intervju (Bryman & Bell, 2014, s. 230). Respondent 7 som svarade att han enbart “ser 

individen” hade svårt att besvara intervjufrågorna. Det kan ha påverkat utfallet och ifall respondent 7 

fått bättre förståelse för vad som efterfrågades hade det lett till att resultatet utformats annorlunda. Att 

studieförfattaren som intervjuar byggarbetarna är kvinna kan påverka deras svar då det finns en risk att 

respondenterna inte vågar vara helt ärliga för att inte såra intervjuarens känslor eller för att respondenten 

känner sig obekväm i situationen. Urvalet av populationen är begränsad till byggföretag inom 

Stockholms län som innebär att studiens genererade resultat endast gäller det geografiska området. 

Eftersom respondenterna som deltagit är från tre byggföretag inom Stockholms län, där 27 323 

byggföretag är verksamma, innebär att studiens resultat inte kan generaliseras på hela Stockholms län 

(SCB, 2016; Bryman & Bell, 2014, s. 210). Ifall studien skulle utföras vid ett nytt tillfälle på andra 

byggföretag inom samma område finns ingen garanti på att utfallet blir detsamma. Något annat man kan 

tillämpa i framtida studier är att ha ett ojämnt antal respondenter. Eftersom resultatet för männen med 

manliga ledare blev hälften är det svårt att konkret kunna avgöra om deras perceptioner stämmer 
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överens med stereotyperna eller inte. Ett ojämnt antal respondenter underlättat empiri bedömningen. Ett 

annat tillvägagångssätt för att utföra studien hade varit att utföra en diskursanalys genom att analysera 

en mansdominerad organisation med hur fenomenet könsstereotyper framställs i samhället.  

 

7.2. Framtida utveckling 
För att utveckla denna studie skulle först och främst studiekritiken tas till hänsyn för att göra studien 

mer reliabel. Denna studie kan utvecklas genom att utöka antalet branscher som undersöks, och inte 

enbart hålla sig till mansdominerade branscher. Exempelvis undersöka man-, kvinno- eller/och icke 

dominerade branscher. Kvinnliga respondenter skulle i framtida studier kunna medverka i 

undersökningen för att få en uppfattning om, samt jämföra, båda könens perceptioner. För att få en mer 

övergripande bild av individers perceptioner om kvinnligt ledarskap kan även en enkätstudie utföras 

utöver de strukturerade intervjuerna. I tidigare forskning nämns det att olika kulturer har olika 

perceptioner om vad som är kvinnligt respektive manligt, därför skulle det vara intressant att jämföra 

olika kulturers perceptioner om kvinnliga ledaregenskaper. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor: Män i byggbranschen 

1. Vilket kön tycker du passar in på följande beskrivning? 
Kvinnliga ledaregenskaper En ledare som etablerar personliga relationer med sina medarbetare, är 
omsorgsfull och visar omtanke gällande medarbetarnas trivsel/tillfredsställelse på arbetsplatsen. Visar 
mycket empati och tillit gentemot sina medarbetare, samt har ett bra språkligt bruk. 
 
Manliga ledaregenskaper En ledare som är uppgiftsorienterad och väl insatt (initierande) i 
arbetssysslorna. Ledaren är väldigt målorienterad och etablerar inga (få) privata relationer med sina 
medarbetare. Strävar efter effektivitet genom hängivenhet till arbetssysslorna. Gillar att ha kontroll och 
styra över sina medarbetare. 
 
2. Vilka ledarskapsegenskaper anser du att din ledare har? 

3. Vilka ledarskapsegenskaper anser du är (extra) kvinnliga/feminina? Vilka av dessa anser du att 

din ledare har? 

4. Vilka ledarskapsegenskaper anser du är (extra) manliga/maskulina? Vilka av dessa anser du 

att din ledare har? 

5. Anser du att kvinnliga ledare kan besitta mer manliga egenskaper om de är verksamma inom 

en mansdominerad bransch? 

6. Anser du att ett kön är bättre på att leda än det andra? 

7. Vad anser du över faktumet att det inte finns många kvinnliga ledare i byggbranschen? 

8. Har du arbetat för en kvinnlig ledare? (män med manliga ledare) 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor: Kvinnor på ledande position 

1. Vilken typ av dessa beskrivningar anser du passa in på dig? 

Kvinnliga ledaregenskaper 

En ledare som etablerar personliga relationer med sina medarbetare, är omsorgsfull och visar omtanke 

gällande medarbetarnas trivsel/tillfredsställelse på arbetsplatsen. Visar mycket empati och tillit gentemot 

sina medarbetare, samt har ett bra språkligt bruk. 

 

Manliga ledaregenskaper  

En ledare som är uppgiftsorienterad och väl insatt (initierande) i arbetssysslorna. Ledaren är väldigt 

målorienterad och etablerar inga (få) privata relationer med sina medarbetare. Strävar efter effektivitet 

genom hängivenhet till arbetssysslorna. Gillar att ha kontroll och styra över sina medarbetare. 

 

2. Har du medvetet känt att du behövt ändra din personlighet på arbetsplatsen för att bli 

accepterad som ledare? 

 

3. Anser du att dina kollegor/arbetare underskattar dina förmågor som ledare för att du är 

kvinna? 

 

4a. Har du upplevt många förutfattade perceptioner om dig eftersom du är kvinna? 

 

4b. (Ifall respondenten upplevt förutfattade perceptioner) Hur har du gjort för att försöka bryta 

de förutfattade perceptionerna? 

 

5. Vilket kön har majoriteten av dina anställda haft under din karriär? 

 

6. Vilka hinder och fördomar har du stött på under din karriär? 
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Bilaga 3 
Tabell 1 

Respondent Ålder 
(år) 

Uppväxt 
(ort) 

Bosatt 
(ort) 

Utbildning Håller med 
stereotyperna 

Erfarenhet 
av K.L 

Vittnat 
K.L med 
M.L 

1 32 Värnamo Älvsjö, 
Stockholm 

Gymnasial: 
industriprog. 
inr. svets 

   

2 38 Göteborg Årsta, 
Stockholm 

Gymnasial: 
barn & 
fritidsprogr. 

   

3 55 Hägersten, 
Stockholm 

Hägersten, 
Stockholm 

Gymnasial: 
snickare & 
bilmekaniker 

   
 

4 38 Roslagen 
& Skåne 
& 
Stockholm 

Farsta, 
Stockholm 

Gymnasial: 
samhälls-
ekonom 

   

5 23 Tyresö, 
Stockholm 

Vendelsö, 
Stockholm 

Gymnasial: 
husbyggnad 

   

6 33 Haninge, 
Stockholm 

Haninge, 
Stockholm 

Gymnasial: 
Snickare 

   

7 40 Hallunda, 
Stockholm 

Tyresö, 
Stockholm 

Gymnasial: 
samhälls. 
inr. 
internationell 

   

8 46 Huddinge, 
Stockholm 

Huddinge, 
Stockholm 

Grundskole-
utbildning 

   

K.L – Kvinnliga ledare 
M.L – Manliga ledaregenskaper 
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Bilaga 4 
Tabell 3 

Respondent Ålder 
(år) 

Uppväxt 
(ort) 

Bosatt 
(ort) 

Utbildning Håller med 
stereotyperna 

Erfarenhet 
av K.L 

Vittnat 
K.L 
med 
M.L 

1 32 Värnamo Älvsjö, 
Stockholm 

Gymnasial: 
industriprog. 
inr. svets 

   

2 38 Göteborg Årsta, 
Stockholm 

Gymnasial: 
barn & 
fritidsprogr. 

   

3 55 Hägersten, 
Stockholm 

Hägersten, 
Stockholm 

Gymnasial: 
snickare & 
bilmekaniker 

   
 

4 38 Roslagen 
& Skåne 
& 
Stockholm 

Farsta, 
Stockholm 

Gymnasial: 
samhälls-
ekonom 

   

K.L – Kvinnliga ledare 
M.L – Manliga ledaregenskaper 
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Bilaga 5 
Tabell 4 

Respondent Ålder 
(år) 

Uppväxt 
(ort) 

Bosatt 
(ort) 

Utbildning Håller med 
stereotyperna 

Erfarenhet 
av K.L. 

Vittnat 
K.L. 
med 
M.L. 

5 23 Tyresö, 
Stockholm 

Vendelsö, 
Stockholm 

Gymnasial: 
husbyggnad 

   

6 33 Haninge, 
Stockholm 

Haninge, 
Stockholm 

Gymnasial: 
Snickare 

   

7 40 Hallunda, 
Stockholm 

Tyresö, 
Stockholm 

Gymnasial: 
samhälls. inr. 
internationell 

   

8 46 Huddinge, 
Stockholm 

Huddinge, 
Stockholm 

Grundskole-
utbildning 

   

K.L. – Kvinnliga ledare 
M.L .– Manliga ledaregenskaper 
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Bilaga 6 
Tabell 2 

Respondent Ålder 
(år) 

Uppväxt 
(ort) 

Bosatt 
(ort) 

Utbildning Bekräftar 
stereotypen 

Personlighets-
förändring 

Förutfattade 
perceptioner 

Diskriminering 

9 54 Luleå Älvsjö, 
Stockholm 

Högskola: 
NEK & 
stats-
vetenskap 

    

10 42 Täby, 
Stockholm 

Hammarby 
Sjöstad, 
Stockholm 

Universitet: 
ekonomprog. 

    

NEK - Nationalekonomi 
 

Bilaga 7 
Tabell 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
K – Stereotypiskt kvinnliga ledaregenskaper 
M – Stereotypiskt manliga ledaregenskaper 
 

K Män med kvinnlig ledare M Män med manlig ledare 

M Rak  K Gemenskap 

K Lyhörd  M Kontroll 

K Omtänksam  K Ordning och reda 

K Engagerad Utvecklas hela tiden 

Duktig M Bestämda 

Lugn M Hårda 

K Mjuk M Stångar sig fram 

M Saklig Bättre personlighet 

K Tillit K Bra kommunikation 

K Ger förtroende K Bra språkligt bruk 

K Ärlig Utseende 


