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Sammanfattning 

Denna studies syfte är att ta reda på om det finns skillnader mellan mäns och kvinnors ledarskap 

inom företaget vid namn bemanningsföretaget, och om detta har en påverkan på 

arbetsmotivationen hos ledarnas assistenter. Forskningsdesignen som denna studie har tillämpat 

är av en kvalitativ karaktär och har genomförts i form av en fallstudie varav åtta individer har 

agerat som respondenter. Bland dessa var fyra stycken ledare, och fyra var ledarnas assistenter, 

vars arbetsuppgift är att arbeta tillsammans med ledarna. Teorier som har tillämpats i uppsatsen 

har utgått från teorier som berör manligt respektive kvinnligt ledarskap och arbetsmotivation. 

Studien har kommit fram till att det finns både likheter och skillnader mellan manligt och 

kvinnligt ledarskap hos respondenterna. De största skillnaderna gällande ledarskapsstilar fanns 

hos männen. Kvinnorna adopterade ett relationsorienterat ledarskap och skiljde sig i en liten mån 

från varandra. Dessa likheter som observerades bland de kvinnliga ledarna fanns även hos en av 

de manliga ledarna. Arbetsmotivationen hos ledarnas respektive assistenter påverkades inte av 

ledarnas kön. De faktorer som tillsynes hade störst effekt och påverkan på arbetsmotivation var 

istället personlighetsdrag hos ledarna. 
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Abstract 

The purpose of this paper is to determine if there are differences between male- and female 

leadership within a company named bemanningsföretaget, and if these differences may have an 

effect on the leader’s assistants work motivation or not. The research design that this paper has 

applied is based on a qualitative research design and has been carried out through a case study. 8 

respondents has been interviewed in semi structured interviews, where 4 of these respondents are 

leaders, and the following 4 was their dedicated assistants. The theories applied in this paper are 

based on leadership theories, male- and female leadership theories, as well as one theory regarding 

work motivation. The outcome of this paper has determined that there are both similarities and 

differences between male and female leadership styles. The female leaders adopted a relational 

leadership style and did not differ very much from each other. The similarities observed regarding 

the female leaders could also be observed in one of the male leaders’ leadership style. The work 

motivation of the assistants was not affected by their leaders’ gender, but rather of factors regarding 

the leaders’ personalities.  
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Begreppsdefinition 

 
 

• Bemanningsföretag: Företaget som undersökts i denna studie (Namnet är konstruerat på 

detta sätt p.g.a. en önskan av anonymitet från deras sida) 

• Konsultchef: De huvudsakliga respondenterna i uppsatsen. Deras roll i organisationen är 

att genomföra rekryteringsprocesser och agera som ledare gentemot assistenterna. 

• Assistent: Konsultchefens assistent som hjälper denne i arbetsprocesser. 

• Manligt ledarskap: Detta begrepp innebär ett ledarskap som utövas av en man. Detta 

innebär att en manlig ledare kan inneha både manliga och kvinnliga ledaregenskaper. 

• Kvinnligt ledarskap: Detta begrepp innebär ett ledarskap som utövas av en kvinna. Detta 

innebär att en kvinnlig ledare kan inneha både manliga och kvinnliga ledaregenskaper. 
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1.   Inledning 
1.1.      Bakgrund 

Nästintill varje dag möts vi av en flod av ekonomiska nyheter och komplexa debatter som beskriver 

de problem och möjligheter som finns för dagens företag och för ekonomin i sin helhet (Ronald 

Fagerfjäll 2013, s.9). Det svenska näringslivet är ett intressant fall gällande hur välstånd kan skapas 

och ständigt utvecklas inom ett land. Sveriges ekonomi är tillräckligt liten för att kunna beskrivas 

och analyseras på företagsnivå, och samtidigt tillräckligt integrerad i den globala ekonomin för att 

kunna visa hur den har samspelat i stora delar av den globala ekonomin. Näringslivet växer och 

drivs samtidigt mot en allt större komplexitet och även mot ett mer omfattande tjänsteinnehåll. 

(Ibid. s.7) Alla branscher har sina egna sociala strukturer vilket innebär att individer som någon 

gång under sitt karriärsliv träder in i dessa branscher inte i blindo väljer sin sysselsättning utan 

orienteras mot olika yrkesroller och inriktningar beroende på faktorer som t.ex. socialt ursprung, 

utbildning och livsbana (Holmquist 2009, s.21). 

 

Man kan ställa frågan gällande varför individer organiserar sig själva och andra i större grupper 

och organisationer. Ronald Coase (1937) beskrev att just detta fenomen kan härledas från de 

transaktionskostnader som uppkommer när man som aktör agerar på en marknad, och att dessa i 

sin tur minskar när individer och företag organiserar sig (Coase 1937, s.390-391). 

 

Utöver Coase (1937) idé gällande transaktionskostnader kan tanken med denna organisering 

härstamma från någonting som man vill ska åstadkommas, ett mål som exempelvis inte kan 

genomföras på egen hand, och därför blir det en nödvändighet att samarbeta med andra människor. 

Denna organisering medför även ett flertal processer som ständigt pågår inom organisationen, och 

när dessa processer blir alltmer komplicerade och det krävs att flera aktiviteter ska genomföras 

behövs det någon som strukturerar och samordnar alla de olika aktiviteterna (Styhre et al. 2006, 

s.10). 
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Ledarskap beskrivs ofta som en avgörande komponent för framgångsrika organisationer. Ett bra 

ledarskap ställt mot ett bristfälligt ledarskap är det som kan skilja framgångsrika organisationer 

från mindre framgångsrika organisationer. Det finns en allmän tankegång om att ständigt 

återkommande organisatoriska problem gällande produktivitet, innovation, kvalitetsgaranti och 

moral går att handskas med genom mer och bättre ledarskap. Även organisationer som traditionellt 

sett har tonat ned betydelsen av ledarskap erkänner idag dess allt större betydelse för att 

framgångsrikt bedriva ett företag. I dag har skolor, sjukhus och universitet rutinmässigt försökt att 

uppmuntra ledarskap och med avseende på den tillit som finns till ledarskap inom organisationer 

kan man förmoda att det har en tydlig och klar innebörd för såväl individer som organisationer 

(Alvesson, Spicer 2012, s.19). 

 

Ledarskap förutsätter idag en förmåga att kunna hantera osäkerheter. En orsak till detta är att 

arbetsliv och företagande i hög grad kan präglas av kriser, kaos och av olika typer av omställningar. 

Företag står hela tiden inför nya utmaningar och kraven på utveckling och förändring utgör 

fundamentet för dagens diskussioner gällande all organiserad verksamhet. Att hantera dessa krav 

gällande utveckling och förändring har blivit en av ledningens primära uppgifter (Larsson, 

Löwstedt 2011, s.259). Perspektiven på vad som är ledarskap och vad som definierar en ledare är 

många. Den pågående debatten om att definiera vad ledarskap faktiskt är och hur begreppet 

varierar beroende av kontext har resulterat i att ett flertal mångfacetterade teorier, perspektiv, 

modeller och typologier utvecklats och definierats. För individer vars bekantskap är relativt ny 

eller obefintlig inom ledarskapsteoremet kan summan av alla dessa teorier och perspektiv tyckas 

vara förvirrande och till och med frustrerande (Alvesson, Spicer 2012). 

 

Arbetsmotivation och att motivera medarbetare i en gemensam och rätt riktning är en av de 

viktigaste uppgifterna som tillfaller hos en ledare. För att kunna nå de mål och resultat som man 

strävar efter är det viktigt att individerna i organisationen drivs och jobbar gemensamt mot samma 

mål. Idag prioriteras mänskliga resurser framför fysiskt kapital och de senaste 10-15 åren har 

forskare försökt ta reda på hur organisationer ska gå tillväga för att motivera medarbetarna och få 

de att vilja prestera (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

 

 



3	
	

1.2.      Vad är ledarskap?  

 

Att ledarskap är en viktig komponent för företag och organisationer kan man påstå utan att bemötas 

av allt för stora invändningar. Organisationer och företag som involverar många individer är i de 

flesta av fallen mer eller mindre beroende av att ledas i en gemensam riktning. Ett kollektivt syfte 

är för många individer och organisationer viktigt för att de skall ledas åt rätt håll. Arbetsuppgifter, 

processer och sociala kontexter inom företag präglas alla av en gemensam syn på vad som anses 

vara viktigt att sträva efter för att på så sätt uppnå företagets gemensamma mål. Det är här 

ledarskapet kommer in i bilden. Ledarskap ska för organisationen underlätta och leda arbetet och 

dess anställda i en gemensam riktning (Alvesson, Spicer 2012).  

 

Gary Yukl (2006) definierar ledarskap som “en process som influerar andra att förstå och 

instämma om vad som behöver genomföras, samt processen då individuella och kollektiva insatser 

underlättas genom att ha delade mål”. 

 

1.3. Manligt och kvinnligt ledarskap 

 Denna sektion kommer först och främst att presentera ledarskap utifrån tidigare forskning med 

fokus på vad som kan och har ansetts vara kvinnligt och manligt ledarskap. Det finns således ingen 

absolut definition av vad som kan sägas vara kvinnligt ledarskap. Egenskaper och olika beteenden 

har däremot identifierats gällande vad som kan vara kvinnligt ledarskap. Det manliga ledarskapet 

ställs i kontrast mot det kvinnliga men ingen absolut definition av det manliga begreppet kommer 

att framföras. 

 

1.4. Tidigare forskning  

Under 1960- och 1970-talet påbörjades det studier vars syfte var att undersöka huruvida kvinnor 

kunde vara chefer inom organisationer och företag. Detta ansågs vara ett nytt och aktuellt 

forskningsområde eftersom det var relativt ovanligt i arbetslivet med kvinnliga chefer. Resultat 

som studier visade handlade om att kvinnor tillsynes verkade vara lika män som chefer, trots att 
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det kunde observeras “vissa brister” inom det kvinnliga ledarskapet som det uttrycktes. Dessa så 

kallade brister handlade exempelvis om deras biologiska egenskaper som kvinnor, eller att de 

ansågs ha blivit felaktigt socialiserade. I denna kontext innebar det att fanns en uppfattning om att 

kvinnor bar omkring på inlärda skillnader som inte stämde överens med uppfattningen om hur män 

som ledare agerade (Wahl 1997 s.14).  

 

Under 1980-talet började forskare att utforska området ännu mer och frågan om huruvida kvinnor 

som chefer var olika i jämförelse med manliga chefer blev en aktuell fråga. Syftet med studierna 

som genomfördes under detta årtionde härstammade från tanken om varför kvinnor inte gjorde 

karriär på samma sätt som män gjorde, varför kvinnor inte blev chefer i samma omfattning som 

män, samt varför det var vanligt att kvinnor hade andra arbetsuppgifter än vad sina manliga 

kollegor hade. Det grundantagande som fördes fram här var att alla kvinnor, och på motsvarande 

sätt alla män, hade gemensamma erfarenheter om vad det innebär att vara en kvinna (och man), 

samt vad detta medförde, från att exempelvis föda barn och ta hand om familj och vänner, dvs. att 

det fanns ett grundantagande som utgick från socialt skapade könsroller.  

 

Ett exempel på ett sådant här synsätt representerade Kathy Ferguson (1984).  

Ferguson kritiserade de byråkratiska ideal som många organisationer hade utifrån att kvinnors 

annorlunda erfarenheter skulle leda till annorlunda organisering av dem inom organisationer. 

Tanken att kvinnor var olika män som chefer behandlades i så kallade WIM-litteratur (women-in-

management). Denna litteratur var populärvetenskaplig och kännetecknades av att kvinnor hade 

annorlunda ledarstilar och ledarskap. Ett exempel på detta var att den olikhet som fanns mellan 

könen ansågs vara ett ideal och att kvinnor är och ska tillåtas att vara annorlunda som chefer och 

ledare (Alvesson, Svenningsson 2012).  

 

Chapman (1975) genomförde en studie som jämförde skillnader mellan manligt och kvinnligt 

ledarskap. Studien visade att kvinnligt ledarskap tenderade att adoptera en mer tillmötesgående 

strategi än vad de manliga ledarna gjorde, och detta i samband med att motivera sina anställda och 

fastställa gemensamma mål. Kvinnorna i studien tenderade även att skapa koalitioner på ett mer 

tillmötesgående sätt i samband med aktiviteter inom organisationen som var tävlingsinriktade. 

Männen i studien var istället mer exploaterande och använde koalitioner av anställda för att uppnå 
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individuella fördelar. Trots de skillnader som kunde ses mellan män och kvinnor beskriver 

Chapman (1975) att de båda könen blev påverkade av sociala och kulturella påtryckningar, vilket 

ledde till att ledarskapet anpassades till beteendemönster som var konsistenta med sociala 

förväntningar som fanns runtomkring. Chapman (1975) tillägger även ett antagande om att många 

olika kulturer ser på kvinnligt ledarskap med egenskaper som kan uppfattas vara beroende av den 

kontext som råder. Ur ett generellt perspektiv får kvinnor mer eller mindre passiva, 

relationsorienterade, följsamma och underordnade egenskaper, samtidigt som män blir tilldelade 

dominanta och aggressiva egenskaper (Chapman 1975, s. 646). 

 

Under 1990-talet skrevs det litteratur som framförde det kvinnliga ledarskapet som annorlunda. 

Aspekter som känslor i arbetet, vikten av mening, engagemang, relationer inom arbetet 

uppmärksammades från ett kvinnligt perspektiv. Dessa aspekter ersatte delvis intresset för de mer 

traditionella perspektiven gällande det maskulina ledarbeteendet. (Zetterquist et al. 2015 s. 312 
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1.5.  Modern forskning kring ämnesområdet  

Forskningen kring detta ämne är ett enormt brett spektrum av olika resultat gällande egenskaper 

som kvinnliga ledare besitter. Detta är självfallet positivt eftersom det tillåter en som forskare att 

kunna ta in information från många olika håll och därmed kunna få en stark grundläggande 

kunskap om ämnet. Dock är detta ämne så pass brett och heterogent att det blir svårt att kunna 

framföra en tydlig och vetenskapligt förankrad grund vars funktion skulle vara att påstå att dessa 

egenskaper har kvinnor, dessa egenskaper har män. Man kan därför se på detta ämne som extra 

intressant eftersom de slutgiltiga svaren som denna studie kommer att få kan inte i förväg 

kalkyleras. Nedan framförs forskning inom ämnet och tanken är att introducera läsaren om vad 

mer modern forskning har kommit fram till.  

 

Forskare har tagit många olika vägar för att undersöka problemet om kön och ledarskap. En av 

dessa vägar framhåller att det finns märkbara skillnader mellan män och kvinnor som besitter 

ledarskapspositioner. Detta perspektiv hävdar att kvinnliga ledare exempelvis har inneboende 

skillnader gällande deras egenskaper i jämförelse med manliga ledare (Andersen, Hansson 2010, 

s. 428). Forskare inom detta område har dock varit oeniga huruvida kön faktiskt bestämmer en 

ledares beteende (Pounder & Coleman 2002 s. 130). Studier har exempelvis kommit fram till att 

kvinnliga ledare i arbetskontexter speciellt bidrar med egenskaper som kommunikation, 

samarbete, hängivenhet, samhörighet, makt, samt intimitet och omhändertagande (Grant 1988 s. 

57). Forskarna Eagly & Johnson (1990 s.234) har hittat starka bevis för att kvinnligt och manligt 

ledarskap skiljer sig åt. De har uppmärksammat att kvinnor i allt större grad adopterar en 

deltagande ledarskapsstil i jämförelse med vad män gjorde, samtidigt som de manliga ledarna 

adopterade en tillsynes mer bestämmande stil i sitt ledarskap. Eagly et al. (1992 s.122) har även 

sett i en ytterligare studie att kvinnor i kontrast mot traditionell forskning är mer 

uppgiftsorienterade än vad som tidigare har konstaterats. Trinidad & Normore (2005, s.574) har 

likt Eagly et al. (1992) sett att kvinnor i allt större grad än män adopterar en mer deltagande 

ledarskapsstil, i kontrast mot männens bestämmande stil. 

 

Gibson (1995) har föreslagit att det kan vara hjälpsamt att tänka på könsskillnader som två typer 

av dimensioner av egenskaper. De två dimensionerna benämns på engelska som “communal and 

agentic qualitites”. “Communal dimension” kan översättas till en typ av samhörighetsdimension, 
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då denna dimension innefattar egenskaper som representerar ett intresse för andras välbefinnande, 

och “agentic dimension” kan översättas till egenskaper som är mer av den auktoritära typen. Denna 

dimension innefattar egenskaper som exempelvis målorientering, bestämdhet och kontrollbehov. 

Ett antal studier har gett stöd till att kvinnor skulle ha egenskaper inom den första dimensionen, 

d.v.s. inom samhörighetsdimensionen, samt att män ur ett generellt perspektiv har egenskaper som 

ingår inom den auktoritära dimensionen (Andersen, Hansson 2010, s. 429-430).  

 

Det finns även forskning som tyder på att kön inte har en påverkan på ledarskap. van Engen et al. 

(2001) hittade inga skillnader i manligt och kvinnligt ledarskap och drog därmed slutsatsen i sin 

studie att kön inte påverkade ledarskapsbeteende mellan män och kvinnor.  

 

Gällande vad för typ av ledarskapsstil som kopplas till det kvinnliga ledarskapet har ett flertal 

forskare fastslagit att den typ av stil som anses vara mest tillämpbar är stilen utvecklande 

ledarskap, vilket kommer från engelskans “transformational leadership”. Orsaken till att denna 

ledarskapsstil uppfattas som kvinnlig är på grund av att denna ledarskapsstil har sin betoning på 

ledarens intellektuella stimulering och visad omtanke för sina anställda. Dessa egenskaper inom 

det utvecklande ledarskapet liknar de egenskaper som stereotypiskt sätt kopplas till kvinnor (van 

Engen et al. 2001, s. 582-583). 
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1.6. Kön som social konstruktion         

Under början av 1990-talet påbörjade forskare att tala om kön som en social konstruktion, vilket 

senare kom att inkluderas i begreppet genus. Det talades om kön som social konstruktion utifrån 

mannen och kvinnans perspektiv vilket innebar att både kvinnor och män konstruerades som 

könsvarelser. Att göra en frikoppling mellan biologiskt kön och genus tillåter det kvinnliga 

ledarskapet att tillskrivas egenskaper som traditionellt ansetts vara manliga egenskaper. 

Litteraturen inom området likställer vanligtvis manliga ledare med manliga egenskaper, och även 

därmed på samma tillvägagångssätt gällande det kvinnliga ledarskapet. Uppfattningen om att 

manligt ledarskap vanligtvis uppfattas som att utgå från en uppgiftsorienterad ledarskapsstil och 

att kvinnligt ledarskap uppfattas som att vara mer relationsorienterat, betyder, som Pounder & 

Coleman (2002, s.124) beskriver, att det inte nödvändigtvis är ett universellt perspektiv, och att 

kön därmed inte är en bestämmande faktor gällande ledarskapsstil. Det kan därför vara ett effektivt 

sätt att genomföra denna frikoppling som nämndes ovan vilket därmed tillåter andra faktorer än 

kön att vara förklarande för hur ledarskap utförs. 
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1.7.      Problemdiskussion 

 

För vem är denna studie intressant, och varför är det intressant att undersöka manligt och kvinnligt 

ledarskap? Forskning som har undersökt skillnader mellan kvinnligt respektive manligt ledarskap 

har fått många olika resultat. Somliga studier har påvisat tydliga skillnader mellan manligt och 

kvinnligt ledarskap samtidigt som somliga har påvisat mindre skillnader. Det har även gjorts 

studier som inte överhuvudtaget kan göra en slutledning till att manligt och kvinnligt ledarskap 

skulle skilja sig åt (Andersen, Hansson 2011, s.430). Det är även intressant att undersöka detta 

eftersom forskningen som genomfördes under andra hälften av 1900-talet inom detta område hade 

ett traditionellt fokus på män som ledare inom organisationer, däremot har fokus inom 

ledarskapsforskning förändrats med tiden och lett till att kvinnor nu har blivit aningen mer 

intressanta i chefs- och ledarmiljöer. Att konstruera ledarskap ur ett feminint perspektiv är av värde 

i kontrast mot de konventionella idéerna som har dominerat ledarskap och 

managementforskningen (Alvesson & Billing 2000, s. 144). 

 

Andersen & Hansson (2010 s. 428) har noterat att det finns en brist på data om hur kvinnor i högre 

uppsatta ledarskapspositioner beter sig. Kvinnor har fått en mer etablerad roll i dagens arbetsvärld 

och ur ett historiskt perspektiv kan man påstå att forskningen kring kvinnligt ledarskap är relativt 

ny i jämförelse med manligt ledarskap. Oavsett om skillnader mellan manligt och kvinnligt 

ledarskap kan observeras i denna studie blir det intressant att föra en diskussion utifrån det data 

som ansamlas om varför kvinnligt och manligt ledarskap eventuellt skiljer sig åt och om det har 

en påverkan på sin omgivning. Ur ett genusperspektiv som exempelvis Trinidad & Normore (2005 

s. 576) beskriver, nämner de att kvinnliga och manliga egenskaper i ledarskapskontexter till stor 

del är relaterat till idéen om kön som social konstruktion. Att konstruera ledarskap som feminint 

eller kvinnligt i kontrast mot de traditionella idéerna som fokuserar på manliga egenskaper 

beskriver Alvesson & Billing (2000 s. 144) vara utav värde just eftersom det huvudsakliga fokuset 

har varit på män. Dock kan detta skapa missvisande intryck för det kvinnliga perspektivet på 

ledarskap, eftersom det tydligt ställs emot den traditionella synen på ledarskap vilket eventuellt 

kan ha effekten att reproducera dessa traditionella syner på ledarskap.  
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Alvesson & Billing (2000) beskriver ännu ett intressant perspektiv då de framhäver att kvinnor 

och män i ledarskapspositioner har liknande ambitioner och liknande arbetsrelaterat beteende. 

Däremot kan ledare bete sig olika beroende av deras specifika arbetskontext och organisationen 

som de arbetar inom. Med detta perspektiv vill Alvesson & Billing (2000) poängtera att 

arbetskontexten kan vara en faktor som till större del, än vad kön och personlighet, kan förklara 

en ledares beteende (Alvesson & Billing 2000, s. 149).  

 

De skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap som lyfts fram av tidigare forskning skapar 

ett brett spektrum att utgå ifrån för att undersöka ämnet. Men förutom att undersöka om dessa 

skillnader kan påvisas, vill denna studie undersöka om dessa skillnader (om de kan påvisas d.v.s.) 

har en påverkan på anställdas arbetsmotivation, och på vilket sätt det i sådana fall skulle ha en 

påverkan.  
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1.8. Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om det finns skillnader mellan mäns ledarskap och 

kvinnors ledarskap inom organisationen Bemanningsföretag.   

 

1.9. Forskningsfrågor 

Finns det skillnader mellan mäns ledarskap och kvinnors ledarskap inom organisationen? 

 

• Om det finns skillnader, påverkar detta arbetsmotivationen hos assistenterna? 

 

1.9.1. Avgränsning 

 

Studien är avgränsad till att studera ett bemanningsföretag inom bemannings- och 

rekryteringsbranschen som är lokaliserat i Stockholmsområdet. Tidslinjen för genomförandet av 

studien är avgränsad från mars månad 2016 till maj månad 2016. De teoretiska ramverket som har 

använts är avgränsats till att endast beröra områden gällande ledarskap, arbetsmotivation och kön 

som social konstruktion. Avgränsningen motiveras med åtanke till att dessa teorier och modeller 

inom ämnesområdet anses kunna ge en metodologisk vägledning och riktlinje som kan underlätta 

arbetet gällande att besvara studiens syfte och komma fram till relevanta slutsatser.  
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2.   Teoretisk referensram 

 

2.1. Ledarskap & chefskap 

Ledarskap är som tidigare nämnt svårt att definiera. Ett tillvägagångssätt som forskare har använt 

sig av är att kontrastera ledarskap mot chefskap. Här görs det en avgränsning mellan de båda 

begreppens innebörd. Definitionen av chefskap innebär att chefer förlitar sig på sin formella 

position och arbetar med processer som är aningen mer byråkratiska. Dessa processer är 

exempelvis budgetering, planering, kontroll och organisering. Ledaren förlitar sig istället på sin 

egen personliga förmåga och arbetar med visioner och använder huvudsakligen “icke-tvingande” 

medel i samband med styrning av sina anställda (Kotter, 1990 s. 26) Definitionen av en ledare har 

därför valts att utgå från att från Yukl’s (2006) definition som lyder “en process då en individ 

influerar en grupp att uppnå ett gemensamt mål”.  

 

Denna definition av ledarskap föreslår ett antal centrala komponenter och som därmed ingår i 

begreppets betydelse. Komponenterna är följande: (a) Ledarskap är en process, (b) ledarskap 

involverar inflytande på andra, (c) ledarskap pågår inom kontexten av en grupp, (d) ledarskap 

innebär uppfyllande av mål, och (e) dessa mål är gemensamma för ledarna och deras följare. Att 

definiera ledarskap som en process antyder på att ledarskap inte är egenskap eller 

personlighetsdrag som endast ett fåtal personer besitter eller är utrustade med. Att definiera 

ledarskap som en process innebär att ledarskap är en transaktionell händelse som sker mellan 

ledare och deras följare (Northouse 2010 s.3). 

 

a. Chefer är engagerade i administrativa processer 

b. Ledare är engagerade i ett symboliskt ledarskap 

 

Trots begreppets komplexitet och oundvikliga tvetydighet är ett tillvägagångssätt för att skapa 

klarhet om hur ledarskap i praktiken kan se ut, är att dela upp området i fem breda infallsvinklar. 

Dessa fem infallsvinklar ger enskilt en fundamental uppfattning om hur ledarskap kan praktiseras 

av individer, vad för egenskaper olika ledare kan besitta samt hur de olika perspektiven kan 
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uppfattas gällande vad som definieras som ledarskap. Infallsvinklarna är därmed förklarande 

perspektiv som försöker behandla ledarskapsbegreppet genom att tillägga egenskaper, beteenden 

och tillvägagångssätt, som har visats vara vanliga för individer som besitter ledarroller.  

 

Den första infallsvinkeln är a) ledares personlighetsdrag. Detta perspektiv försöker att  

definiera olika personlighetsdrag som gör individer till ledare. Den centrala tanken gällande detta 

är att ledare har exempelvis har medfödda personlighetsdrag som kan göra dem till ledare. Detta 

inkluderar personlighetsdrag som innebär att en ledare har förmågan att motivera sina medarbetare, 

har en hög självtillit, är flexibel och besitter en social lyhördhet. 

 

Den andra infallsvinkeln, b) ledares beteendestil, har två dominerande perspektiv på ledarskap. 

Dessa perspektiv är uppgiftsorienterat ledarskap och relationsorienterat ledarskap. Den 

förstnämnda, uppgiftsorienterat ledarskap, är en ledarskapsstil vars fokus ligger på att få 

arbetsuppgifter genomförda. Ledarskapet präglas av motivationen att effektivt genomföra 

arbetsuppgifter och mindre fokus läggs på individen. Relationsorienterat ledarskap präglas av 

ett stort intresse för de anställda inom organisationen. Relationer mellan ledare och anställda anses 

vara det centrala och kommunikation är därför en viktig ingrediens i ledarskapet. 

  

Det finns perspektiv på ledarskap vars fokus ligger mittemellan de ovannämnda idéerna gällande 

vad ledarskap kan vara, en av dessa är c) kontingensteorier, vilket är ett perspektiv på ledarskap 

som innebär att situationer och dess komplexitet påverkar vad som anses vara ett effektivt 

ledarskap. Detta innebär med andra ord att ledarskapsbegreppet är beroende av den omgivande 

kontexten och är därmed föränderlig och beroende utifrån den. Detta perspektiv kan även 

benämnas som ett situationsorienterat ledarskap (Alvesson & Spicer 2012).  
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2.2. Ledarskapsstilar 

Detta kapitel kommer att framföra ett antal traditionella perspektiv gällande vem som kan vara 

ledare. Det vill säga perspektiv som försöker att ge särskilda egenskaper till individer, egenskaper 

som tillsammans, enligt forskningen, skapar en ledare. Teorierna är inte helt skilda från varandra 

och kan därför i vissa fall ha liknande idéer, dock skapar de olika angreppssätt på hur man kan 

se på och hantera begreppet ledare.  

2.3. Stilorienteringen 

Stilorienteringen är en orientering som gör ett försök att fånga upp chefers egentliga beteende och 

särskilt i förhållande till de underordnade. I denna orientering har ledarbeteende framförallt 

undersökts genom att underordnade har tagit ställning gentemot ett antal påståenden om sina 

chefer. Resultatet av detta analyseras sedan utifrån två eller fyra dimensioner som anses ta uttryck 

för olika former av effektivt ledarskap. De vanligaste dimensionerna i dessa ledarskapsstudier är 

följande: 

 

• Uppgiftsorienterat ledarskap: Uppmärksamhet på arbetsuppgifter avser graden av 

produktions- och uppgiftsorientering. 

 

• Person- eller relationsorientering: Syftar på graden av uppmärksamhet på underordnades 

intressen, problem och utveckling.  

 

• Styrande ledarskap: Handlar om i vilken mån en ledare styr på egen hand rent auktoritärt 

och på ett mer bestämt tillvägagångssätt.  

 

• Deltagande ledarskap: Denna dimension tar hänsyn till graden av medbestämmande i 

beslutsfattandet. (Dvs. graden av demokratiskt ledarskap) 

 

         (Wright 1996, s.36-37) 

 



15	
	

2.4. Situationsorienteringen 

Denna typ av ledarskapsorientering har som funktion att förklara att ledarskapsstilar kan 

förändras utifrån kontext, den anställdas erfarenhet och mognad. Ledarskap utövas inte på 

homogena arbetsplatser och i kontexter som ser likadana ut. Denna orientering behandlar därför, 

till viss del, den komplexitet gällande hur en ledare kan agera utifrån olika kontexter i sitt arbete.  

 

Med hjälp av stilorienteringen som beskrivs ovan kan den orienteringen kompletteras med hjälp 

av situationsorienteringen. Dimensionerna i situationsorienteringen vidmakthålls i oförändrad 

form (framförallt dimensionerna gällande uppgifts- och relationsorientering). Ambitionen inom 

denna orientering har varit att definiera ändamålsenligt ledarskap utifrån olika situationer.  

 

Ett populärt bidrag för denna orientering är Hersey och Blanchards (1982) “situational leadership 

theory”. Inom denna teori är det den interpersonella relationen mellan chef och underordnad som 

är avgörande för vilket ledarskap som utövas. Det situationsorienterade ledarskapet kan beskrivas 

utifrån fyra ledarskapsstilar. Enligt Hersey & Blanchard är detta mer utav en modell än vad det är 

en teori. De koncept, procedurer och tillvägagångssätt och utfall som modellen medför är baserade 

på testade metodologier som beskrivs vara praktiska och lätta att applicera i en ledarskapskontext 

(Hersey & Blanchard 1988, s.170). I modellen talar författarna om en medarbetares mognad i 

förhållande till arbetsuppgiften, och utifrån medarbetarens mognad beskrivs därmed fyra stycken 

ledarskapsstilar. Mognadsperspektivet skapar möjligheten att undersöka och se varför en ledare 

tycks bete sig på ett särskilt sätt gentemot sin medarbetare. Olika grad av uppfattad mognad hos 

medarbetaren leder därmed till specifika ledarskapsstilar.    
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Instruering och anvisning 

Detta innebär att det finns en hög uppgiftsorientering och en låg relationsorientering. 

Detta anses vara lämpligt om en medarbetare har en låg mognad, eftersom medarbetaren i denna 

kontext framförallt behöver veta vad arbetet går ut på. Instruktioner och anvisningar är ledarens 

huvudsakliga verktyg.  

 

 

Insäljning 

Denna typ av ledarskapsstil innefattar en hög uppgifts- och relationsorientering. Medarbetaren har 

här en mer eller mindre ökad mognad i relation till sitt arbete, och därför anses det viktigt att stötta 

och öka graden av exempelvis entusiasm och åtagande i arbetet än att, som beskrivet i del 1, ge 

medarbetaren instruktioner.  

 

Deltagande stil 

En deltagande stil innefattar hög relationsorientering och låg uppgiftsorientering. Detta anses vara 

lämpligt när ledaren behöver stötta/främja en medarbetares möjligheter att använda den kunskap 

som de redan besitter. Tanken är att åstadkomma en gemensam problemlösning och samarbete.  

 

Delegering 

Denna stil innefattar en låg relations- och uppgiftsorientering. Denna anses vara lämpligast då 

medarbetaren anses vara som mest mogen för att genomföra arbetsuppgifterna med åtagande och 

entusiasm och även mindre styrning från ledaren (Alvesson, Svenningsson 2012, s.303).  
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2.5. Manligt ledarskap 

Männen anses besitta flertalet personliga egenskaper i sitt ledarskap och typiska exempel är bland 

annat ansvarsdelegering, kontroll och bestämdhet (Solberg, 1997). 

 

2.6. Kvinnligt ledarskap 

Egenskaper som anses vara typiska för kvinnor associeras med relationer, samarbete och 

likvärdighet (Solberg, 1997).  

 

2.7. Arbetsmotivation 

Den motivation som först och främst kommer att undersökas i denna studie är den motivation som 

direkt är kopplat till arbetet som individen utför. Den huvudsakliga funktion som denna teori har 

är att definiera vad arbetsmotivation är. Definitionen för arbetsmotivation är: 

 

Arbetsmotivation är en uppsättning av energikrafter som har sitt ursprung inom, såväl utanför, en 

individs tillvaro och som initierar ett arbetsrelaterat beteende, samt bestämmer dess form, 

riktning, intensitet och varaktighet (Pinder 2008, s. 11).  

 

Motivation anses vara behövligt för att människor ska uppfatta att de styrs mot tydliga och 

bestämda mål som uppnås med hjälp av olika beteenden. Det finns både inre och yttre motivation. 

Den yttre motivationen fokuserar på att nå mål som är “fysiska” och syns exempelvis provision 

och belöningar. Uppgiften som man avklarar leder till ett instrumentellt värde som syns. Inre 

motivation fokuserar på mål som påverkar det inre hos människan som får en individ att känna 

motivation för att utföra arbete på ett bra sätt (Christersson, 1999). Motivation kan exempelvis 

uppstå när man får ansvar. Detta kan i sin tur leda till engagemang inom frågor och uppgifter som 

man anser är viktiga. Som människa vill man också alltid känna uppskattning och att man är 

behövd och utför någon nytta, även detta kan bidra till inre motivation (Granbom, 1998).  
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Motivation är viktigt för att en organisation ska lyckas. Man kan tydligt se hur motivation och 

ledarskap har en koppling, samt hur ökad motivation är ett resultat av bra ledarskap. Motivationen 

har därför en stor betydelse i det långa loppet. Arbetsplatsen är en central plats för många individer 

och under många timmar varje dag befinner sig individer där. Att hitta en drivkraft för att orka och 

vilja spendera mycket tid på arbetsplatsen blir därför viktigt i längden (Christersson, 1999). 

    

2.8. Val av teori 

Ett antal teorier och modeller har valts för denna studie. Dessa har valts med utgångspunkten att 

fungera som medel för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Teorierna som berör 

ledarskap har valts ut eftersom dessa tros ha förmågan att i relation till empirin kunna skapa en 

bild om respektive ledares ledarskapsstil. Dessa ledarskapsstilar som finns hos respektive ledare 

ställs sedan mot varandra och jämförs, därmed kan en jämförelse mellan de kvinnliga och manliga 

ledarnas ledarskapsstilar genomföras. Teorierna är etablerade inom ledarskapsämnet och anses 

tillhandahålla ett brett perspektiv huruvida en individ kan agera som ledare. Valet av att ha med 

två stycken teorier gällande ledarskapsstilar är att dessa kan komplettera varandra och ge en 

tydligare analys gällande hur respondenterna agerar som ledare.  

 

Teorin om arbetsmotivation behandlar en av forskningsfrågorna och har en funktion att se hur 

respektive assistent motiveras av sin ledare. 

2.8.1. Kritik mot teori 

Teorierna kan kritiseras eftersom de nödvändigtvis inte ser till alla möjliga perspektiv om hur en 

ledare kan agera. Det finns således en mängd andra teoretiska perspektiv som kan förklara 

ledarskapsstilar, dock motiveras valet av dessa teorier utifrån att en avgränsning av teorival var 

nödvändig. Dels för att underlätta analys, och dels för att fokusera det teoretiska ramverket och 

därmed inte ge en alltför bred bild av respektive ledares ledarskapsstil.  
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3. Metod 
 

Följande metodavsnitt avser att presentera den forskningsmetodik som använts i uppsatsen. 

Avslutningsvis kommer det att presenteras en kritisk granskning av den metod som valts. Studien 

består av tre delar. Först och främst har en litteraturstudie genomförts med insamling av 

sekundärdata för att skapa en gedigen teoretisk grund. Följande del innefattar insamling av 

primärdata utifrån genomförda intervjuer med 8 respondenter. Primärdata bearbetades, tolkades 

och analyserades sedan i relation till den teoretiska referensramen.  

 

3.1. Epistemologi 

I denna studie har epistemologin valts att definieras enligt interpretativismen, även benämnt som 

tolkningsperspektivet. Interpretativismen kan tolkas som ett alternativ till positivismen som 

används i naturkunskapen. Tanken grundar sig i att en strategi krävs för att kunna skilja på 

naturvetenskapens studieobjekt och människan, vilket innebär att man vill fånga upp den 

subjektiva innebörden när det kommer till sociala handlingar (Bryman & Bell, 2012). Motsatsen 

till interpretativismen är positivismen som ser vetenskapen som objektiv utan subjektiva 

värderingar. Positivismen kräver alltså i motsats till interpretativismen att vetenskapen är objektiv 

och värderingsfri (Ibid). Detta anses inte vara utav en större relevans eftersom studiens fokus är 

centrerad på ledarskapet hos konsultchefer, och vilka könsrelaterade skillnader som upplevs av 

konsultchefen samt utav assistenten som stöttar ledaren. Därför anses interpretativismen vara mer 

användbar för att kunna komma närmare den subjektiva innebörd gällande de sociala handlingar 

som kretsar kring ledarskapet för konsultchefer och dess assistenter, för att därmed kunna tolka 

de eventuella skillnader eller likheter som finns mellan de olika könen. 
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3.1.2. Ontologi 

Ontologi handlar om de sociala entiteternas art eller natur, och i denna studies fall är rör detta 

konsultcheferna samt deras assistenter. Denna uppsats utgår från konstruktivism, vilket är en 

ontologisk ståndpunkt innebärande att sociala företeelser och deras mening är något som sociala 

aktörer kontinuerligt skapar (Bryman & Bell, 2012). Det är således inte bara via sociala samspel 

som dessa företeelser skapas, utan även av ens omgivning som är med och styr detta, och den kan 

ändras beroende på den uppsyn som man har. Detta känns vara av störst relevans för studien 

eftersom ledarskap ständigt förändras och anpassas beroende på omgivningen, vilket i detta fall 

kan vara företaget och dess kultur, samt ledarens samarbete med assistenten. 

 

3.2. Induktion, deduktion & abduktion 

Gällande ett induktivt angreppssätt i en undersökning är en teori eller ett teoretiskt perspektiv 

resultatet av en forskningsinsats. En induktiv process innebär att man drar generaliserbara 

slutsatser med underlag från observationer. En induktiv strategi utgör en typ av alternativ strategi 

när det kommer till att koppla teori med forskning, då den även rymmer ett deduktivt element. 

Detta eftersom när den fas som innebär teoretisk reflektion över insamlad empiri är genomförd, 

kan det induktiva angreppssättet tillåta en ytterligare insamling av information, för att kunna 

exempelvis etablera eller stadga de betingelser gällande om en teori anses vara hållbar eller 

ohållbar (Bryman & Bell 2012).  

 

Ett deduktivt angreppssätt representerar den vanligaste uppfattningen gällande hur relationen 

mellan teori och praktik ser ut. Utifrån känd kunskap inom ett specifikt område och de teoretiska 

utgångspunkter som finns inom detta område härleds eller deduceras en eller flera hypoteser som 

sedan underkastas en empirisk granskning (Denscombe 2009). Teorin och de olika hypoteser som 

deducerats från detta kommer styra undersökningens datainsamlingsprocess. Denna studie 

kommer att fokusera på ett samspel mellan olika teorier och empiriska observationer. Det 

deduktiva angreppssättet utgår från teorier för att formulera olika förväntningar och observationer 

i en önskan att göra en viss tolkning av den verklighet som observerats. Det induktiva 

angreppssättet har som utgångspunkt att använda tolkningar och observationer för att skapa 
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generera teorier eller teoretiska perspektiv inom ämnesområdet. Studiens utgångspunkt är 

utformad att vara en kombination av en deduktiv och induktiv ansats - även kallat abduktion. 

 

När induktion och deduktion samspelar inom empirisk forskning kan det benämnas som 

abduktion. Tillvägagångsättet innebär att det teoretiska ramverket utgår från generella teorier 

som hjälper forskaren att göra observationer inom studiefältet. Dessa observationer kan därmed i 

sin tur hjälpa forskarna att modifiera eller specificera de generella teorierna som använts inom 

studiens ramar (Ahrne & Svensson 2012, s. 193).  

 

3.3.1. Reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning 

Denna ståndpunkt handlar om en assimilering av begreppen reliabilitet och validitet utan att ändra 

begreppens betydelse, dock läggs det mindre vikt vid frågor som rör mätning av relevanta mått, 

till skillnad från tillvägagångssättet gällande kvantitativ forskning då mätning är en essentiell del 

(Bryman & Bell, 2012). Det finns två kategorier av reliabilitet, extern reliabilitet och intern 

reliabilitet. Likaså gällande validitet: extern validitet och intern validitet. Nedan presenteras 

respektive begrepp och en diskussion gällande denna studies relation till dessa begreppens 

innebörder.  

 

Extern reliabilitet: Detta begrepp berör den utsträckning som en studie kan upprepas. Detta 

kriterium kan vara svårt att uppfylla för kvalitativ forskning eftersom det är omöjligt att “frysa” 

en specifik social miljö och de sociala företeelser som gäller när en studie inleds och genomförs. 

Ur ett metodologiskt perspektiv kan denna studie upprepas utan några större invändningar. 

Intervjuguiden, företaget och de utvalda respondenterna finns till hands. Dock finns det således 

en problematik gällande den sociala miljön och dess företeelser som har studerats. Dessa har en 

förmåga att ständigt förändras och den miljö som fanns under studiens genomförande kan till stor 

del ha förändrats efter det att studien avslutades. En problematik har uppstått i samband med 

insamling av empiri vilket därmed kan ha påverkat studiens analys. Denna problematik är att 

ledarna som agerat respondenter har fått friheten att på egen hand, utifrån intervjuguiden, fått 

beskriva sitt ledarskap. Detta kan ha resulterat i att ledarna har förfinat sina ledarskapsegenskaper 

när de besvarat intervjufrågor, för att framstå som ”bättre” ledare än vad de i själva verket är. 
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Någonting som däremot har stärkt studiens analys är att ledarnas assistenter har beskrivit sina 

respektive ledares ledarskapsegenskaper. Dessa två perspektiv har sedan vägts samman för att 

tydligt kategorisera ledarnas egenskaper. Detta innebär att ledarnas egna perspektiv på sitt 

ledarskap inte är avgörande för hur det har tolkats i uppsatsens analys.   

 

Intern reliabilitet: Detta begrepp innebär att de individer som utför forskningen har kommit 

överens om hur de ska tolka det som ses och hörs under studiens gång. För denna studie innebär 

detta begrepps innebörd att det har gjorts en överenskommelse gällande vad som anses vara 

relevant och irrelevant i relation till studiens syfte och forskningsfrågor. Överenskommelsen 

mellan uppsatsskrivarna i denna uppsats innebär dock att det kan finnas en viss skevhet i analys 

av det data som samlats in, eftersom det huvudsakliga fokus har varit på att leta efter skillnader 

och likheter mellan manligt och kvinnligt ledarskap, dvs. ett subjektivt synsätt på data kan ha 

påverkat analys av data. Det kan därför inte påstås att en fullständig objektivitet gällande 

tolkningen av data finns tillhands. Däremot har en utgångspunkt för denna studie varit att i största 

möjliga mån försöka tillgodose en objektivitet i samband med analys av data trots studiens syfte 

och forskningsfrågor.  

 

Intern validitet (Trovärdighet): Begreppet betyder att det ska finnas en överensstämmelse mellan 

studiens observation och de teoretiska idéer som är tillämpade i den. Detta kriterium anses vara 

relativt högt i denna studie. Studiens observationer har härletts från användandet av en 

intervjuguide som har utformats i relation till studiens teoretiska idéer. Därmed anses studiens 

interna validitet vara hög. 

 

Extern validitet (Överförbarhet): Detta begrepp handlar om i den utsträckning som resultatet kan 

generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. Ett problem med detta begrepp i relation 

till fallstudier berör Denscombe (2009) och beskriver att den externa validiteten utgör ett problem 

eftersom ett specifikt falls sociala miljö skiljer sig från ett annat specifikt falls sociala miljö. 

Denna studies externa validitet kan därför anses vara låg just eftersom den organisation och dess 

respondenter som har undersökts kommer i största sannolikhet att skilja sig från en annan 
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organisations sociala miljö och situationer. Därför kan det hävdas att denna studies externa 

validitet är låg (Bryman & Bell, 2012, s. 400-402). 

3.4. Ekologisk validitet 

Detta kriterium berör perspektiv gällande huruvida samhällsvetenskapliga forskningsresultat är 

tillämpliga i människors vardag och i deras naturliga sociala miljöer. Kriteriet berör även 

problematiken om att samhällsforskning ibland kan producera resultat som tekniskt sett är valida, 

men som i liten grad har att göra med det som faktiskt händer i människors vardag. Kvalitativa 

studier inbegriper ofta en typ av naturalistisk infallsvinkel, vilket innebär att data som insamlas 

kommer från naturligt förekommande situationer och miljöer. Bryman & Bell (2012) beskriver 

att den naturalistiska infallsvinkeln ibland anses vara mest applicerbar på intervjuer som tillämpas 

av kvalitativ forskning, som är mindre styrande, än den form som används vid kvantitativa 

undersökningar, t.ex. då förbestämda svarsalternativ är utformade, vilket kan ses som en onaturlig 

miljö då dessa svarsalternativ är konstlade.  

 

Den ekologiska validiteten är i jämförelse med en kvantitativ forskningsansats relativt hög. Detta 

med tanke på att studien inte har utformat konstgjorda undersökningsmiljöer i samband med 

intervjuer. Det som kan anses vara konstgjort till en viss grad är själva intervjumomenten 

eftersom semistrukturerade frågor styr diskussionen i en specifik riktning. Den ekologiska 

validiteten för denna uppsats kan ändå anses vara hög i relation till andra kvalitativa studier som 

använt exempelvis semistrukturerade frågor.  

3.5. Trovärdighet 

Verifiering av kvalitativ forskning är mycket viktig (Denscombe 2009). De resultat som en studie 

visar ska verifieras att vara riktiga, annars skulle det inte finnas en anledning för läsare att tilltro 

forskningens resultat. Utan denna verifiering saknar forskning trovärdighet, och Denscombe 

(2009) poängterar att trovärdigheten är avgörande för all forskning oavsett om den är av kvalitativ 

eller kvantitativ natur.  

 

Patton (2015) beskriver att uppsatsers trovärdighet till stor del beror på fyra distinkta men 

relaterade undersökningselement. En uppsats trovärdighet beror till stor del av: 
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1. Huruvida det systematiska djupgående fältarbetet har samlat in hög kvalitativ data.  

 

2. Huruvida systematiskt och samvetsgrann analys av insamlad data har genomförts. 

 

3. Forskarnas trovärdighet, vilket beror på exempelvis tidigare erfarenhet att genomföra 

intervjuer och studier.  

 

4. Läsarnas och användarnas filosofiska tro gällande värdet av kvalitativa undersökningar, vilket 

Patton (2015) beskriver som den fundamentala uppskattningen gällande naturalistiska 

undersökningar, kvalitativa metoder, induktiv analys, meningsfull insamling av data, 

och holistiskt tänkande.  

         (Patton 2015, s.653).   

 

Dessa fyra undersökningselement går att diskutera i relation till denna uppsats. Gällande punkt ett 

om högkvalitativ data, har denna studie utgått från att samla in data som är av värde i relation till 

syfte och forskningsfrågor. Problematik kan ha uppstått då ledarna personligen har fått definiera 

sitt ledarskap. För att komplettera och minska denna problematik har assistenternas beskrivningar 

av ledarna varit av stor vikt gällande analysen av ledarskapsegenskaperna. Denna aspekt kan även 

ha en påverkan på studiens externa validitet (överförbarhet). I steg två har systematiskt och 

samvetsgrann analys av data genomförts. Analysen som presenteras senare i uppsatsen har haft en 

utgångspunkt att genomföras på ett objektivt tillvägagångssätt. Subjektivitet, gällande att vrida och 

vända på vad respondenter har sagt i intervjuer för att exempelvis skapa slutsatser som stärker 

uppsatsen syfte eller forskningsfrågor, har ej genomförts. Gällande punkt tre om forskarnas 

trovärdighet och erfarenheter kan det nämnas att respektive skribent för denna uppsats har en 

relativt låg erfarenhet gällande studier på denna akademiska nivå. Uppsatser på A- och B nivå har 

genomförts av respektive skribent vid tidigare tillfällen, det finns således en grundläggande 

kunskap gällande hur uppsatser operationaliseras och skrivs. Den sista punkten gällande läsarens 

och användarens syn på kvalitativ forskning anses vara svår att bedöma huruvida detta påverkar 

uppsatsens trovärdighet. Mycket av det som beskrivits ovan som behandlar trovärdighet är till grad 
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beroende av extern kontroll, ex. av examinator, handledare, läsare. Den sista punkten blir därför 

svår att bedöma utifrån ett internt perspektiv.  

3.5.1. Överförbarhet 

Överförbarhet, även benämnt som extern validitet, har diskuterats tidigare i uppsatsen under 

rubriken “Reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning”. Detta begrepp innebär att man vill 

skapa en överförbarhet av kunskap istället för en generalisering av resultatet i relation till en hel 

population. Om det finns en hög överförbarhet innebär detta att olika tolkningar, förklaringar, 

begrepp och mekanismer som utvecklas inom ett forskningsprojekt går att tillämpa utanför 

forskningsprojektet och därmed vara av nytta i andra forskningssammanhang. Överförbarheten 

visar den utsträckning som resultatet från en undersökning ger mening utöver den egna 

(Johannessen & Tufte 2010). 

 

Överförbarheten i denna uppsats innebär att de resultat och slutsatser som nås i relation till syfte 

och forskningsfrågorna eventuellt kan tillämpas utanför uppsatsens egna ramar. D.v.s. att det görs 

ett mindre bidrag till kunskapsstocken inom ämnesområdet. De tolkningar, förklaringar och 

begrepp som utvecklas i denna uppsats bestämmer uppsatsens överförbarhet. Det är svårt att göra 

en bedömning huruvida kunskapen som genererats i denna uppsats går att tillämpa eller använda i 

andra forskningssammanhang, förhoppningen är att ett litet bidrag kan göras. Kunskapen som 

genereras i denna studie måste även ha en trovärdighet i form av att ha en tendens att tillämpas i 

andra liknande sociala situationer. 

 

 

3.6. Forskningsdesign 

Denna uppsats har en forskningsdesign i form av en fallstudiedesign. Detta innebär att all empiri 

har insamlats från ett och samma fall, och för denna uppsats innebär detta att all empiri har 

insamlats från ett företag. Fallstudie som forskningsdesign kan fokuseras och genomföras på olika 

tillvägagångssätt. Den typ av fallstudie som denna uppsats har genomfört kallas för en 

instrumentell fallstudie. Dessa typer av fallstudier har fokus på ett bestämt fall som medel för att 
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få förståelse om en mer generell frågeställning, eller för att exempelvis ifrågasätta en 

generalisering inom ämnesområdet (Bryman & Bell 2013, s.86). Enligt Denscombe (2009 s.61) 

finns fallstudiens verkliga värde i att den erbjuder en möjlighet att kunna förklara varför vissa 

resultat kan uppstå, mer än att endast ta reda på vad resultaten i sig är.  

 

Denscombe (2009) beskriver ett antal fördelar som en fallstudiedesign kan ha: 

 

• Den största fördelen med fallstudie som forskningsdesign är att den inriktning som görs på 

en eller ett fåtal enheter skapar möjligheten att undersöka subtiliteter och vanskligheter i 

sociala situationer. Vilket kan beskrivas som “subtila sociala händelser och svårigheter”. 

Dvs. företeelser som vanligtvis är svåra att upptäcka.  

 

• Fallstudien skapar även möjligheten att använda en mängd olika forskningsmetoder. Att 

använda flera metoder för att noggrant undersöka en komplex verklighet underlättas 

därigenom (Denscombe 2009, s.71).  

 

Fallstudie som forskningsdesign fungerar som ett bra tillvägagångssätt när en fråga på djupet skall 

undersökas och då undersökningen vill skapa en typ av förklaring till denna fråga. Denna typ av 

förklaring kan med hjälp av fallstudie som forskningsdesign eventuellt tillhandahållas eftersom 

det mer djupgående tillvägagångssättet tillåter att olika komplexiteter och subtiliteter undersöks i 

naturliga miljöer (Denscombe, 2009, s. 62). Denscombe (2009) beskriver att oavsett 

forskningsämne är en fallstudie beroende av ett medvetet och noga övervägt val gällande vilket 

fall som skall undersökas av ett stort antal möjliga fall.  

 

 

Två kriterier eller riktlinjer är viktiga att tänka på: 

 

1. Fallet väljs inte via slumpmässighet utan det väljs med utgångspunkt i kända attribut.  

 

2. Det kriterium som används för att välja fall ska vara explicit och befogat som en väsentlig del 

av metodologin (Denscombe, 2009, s. 64).  
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För denna uppsats kan vi utifrån dessa riktlinjer diskutera metodologin kring valet av fall. Gällande 

valet av Bemanningsföretag som fallstudieobjekt valdes det inte av ren slumpmässighet. Det 

valdes likt punkt 1 beskriver, dvs. med utgångspunkt i kända attribut. Dessa attribut var närvaron 

av kvinnliga och manliga ledare inom organisationen. Ännu ett attribut som motiverade valet av 

Bemanningsföretag var att dessa ledare hade en specifik och personlig assistent kopplad till sin 

yrkesroll. De attribut hos detta fall möjliggjorde att den frågeställning som uppsatsen utformat 

kunde undersökas.   

3.6.1. Forskningsmetod 

När valet gällande forskningsdesign genomfördes togs beslutet att använda intervjuer som 

undersökningsmetod med syfte att samla in primärdata. Intervjufrågorna konstruerades som 

semistrukturerade frågor och var olika utformade för ledare och assistenter. Frågorna delades in i 

olika kategorier utifrån uppsatsens teoretiska referensram för att således underlätta analys av 

resultat och ge en tydligare teoretisk koppling. Syftet med att semistrukturera intervjufrågorna var 

att ge respondenterna friheten till att utforma svaren på egen hand men även hålla sig inom 

ämnesområdet. Studien är uppbyggd inom ett specifikt ämnesområde och sannolikheten att få 

trovärdiga svar utifrån en ostrukturerad intervju ansågs vara till större grad osannolikt (Denscombe 

2009). 

 

3.6.2. Urval 

Valet av att studera kvinnligt och manligt ledarskap inom branschen för bemanningsföretag 

gjordes dels för att många av dessa företag har en stor andel av kvinnor i ledarpositioner, och dels 

för att ett bekvämlighetsurval kunde utstakas. Företaget valdes medvetet ut eftersom det fanns nära 

till hands genom personliga nätverk, och att planera ett flertal intervjuer med individer inom 

bemanningsföretaget skulle därmed inte vara problematiskt. Det kan tilläggas att trots att ett 

bekvämlighetsurval genomfördes, var det av en ren slumpmässighet att Bemanningsföretag hade 

de attribut som kriterierna gällande av val av fallstudieobjekt utstakade (Bryman & Bell 2012).  
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Gällande val av respondenter inom bemanningsföretaget, det vill säga de individer som studerats, 

har ett kvoturval genomförts för att skapa jämförande resultat mellan kvinnligt och manligt 

ledarskap. Ett kriterium som har använts i detta kvoturval (Denscombe, 2009) har dels varit 

grundat i individens kön och dels i den yrkesroll som individen besitter. Två kvinnliga och manliga 

ledare ingick i detta urval. Detta kvoturval möjliggjorde det även att studera ledarnas dedikerade 

assistenter. Idéen om att intervjua ledarnas assistenter är att få ett nära kopplat utomstående 

perspektiv på ledarnas ledarskap. 

 

3.7. Genomförande 

3.7.1. Primärdata 

Den primära datainsamlingen består av sammanlagt 8 intervjuer, 4 stycken med konsultchefer 

och 4 stycken med assistenter inom Bemanningsföretaget. Företaget hade en önskan om att vara 

anonyma i studien vilket det har tagits fullständig hänsyn till. Denna primärdata har spelats in 

med teknisk utrustning för att underlätta transkribering och behandling av den (Denscombe 

2009).  

3.7.2. Sekundärdata 

Studien är uppbyggd av sekundärdata som har samlats in från tidigare forskning inom 

ämnesområdet. Denna sekundärdata har utgått från ett brett spektrum av forskning och målet 

med insamlingen har varit att samla in data som är etablerad och välkänd inom ämnet. En stor 

skara av vetenskapliga artiklar och litteratur har undersökts (Denscombe 2009). Sekundärdatat 

har varit en grund för insamlingen av primärdata eftersom sekundärdatat till viss del har styrt 

uppsatsens syfte och forskningsfrågor.  

Studien är uppbyggd av sekundärdata som har samlats in från tidigare forskning inom 

ämnesområdet. Denna sekundärdata har utgått från ett brett spektrum av forskning och målet 

med insamlingen har varit att samla in data som är etablerad och välkänd inom ämnet. En stor 

skara av vetenskapliga artiklar och litteratur har undersökts (Denscombe 2009). Sekundärdatat 

har varit en grund för insamlingen av primärdata eftersom sekundärdatat till viss del har styrt 

uppsatsens syfte och forskningsfrågor.  
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Sökningen av denna sekundärdata har skett via databaser tillhörande Södertörns Högskola 

(SöderScholar), och Google Scholar, DiVA-portal. Dessa databaser har gett tillgång till dataarkiv 

som tillhandahåller dessa artiklar. Ett tillvägagångsätt som har använts under insamlingen av 

sekundärdata har varit att använda nyckelord som t.ex. “leadership”, “leadership theories”, 

“situational leadership” “female leadership”, “feminine leadership” etc. För att förtydliga 

tillvägagångsättet gällande denna insamling kan det tilläggas att många av de artiklar som har 

använts har varit kopplade till varandra. Somliga artiklar har lett oss in på specifika områden 

genom att artiklarna har refererat och använt forskning inom samma ämnesområde. En artikel 

som har bidragit på detta sätt är artikeln “At the end of the road? On differences between women 

and men in leadership behaviour”. Denna artikel gav oss ett kluster av relevant forskning, och 

specifik data gällande manligt och kvinnligt ledarskap kunde härledas från denna artikel, vilket 

kom till stor användning för utformandet av ett flertal avsnitt i uppsatsen (Denscombe 2009).  

 

3.7.3. Förarbete inför intervjuer 

Frågorna som har ställts under intervjutillfällena har utformats med hänsyn till den teoretiska 

referensramen. Teorin har utformats för att kunna angripa forskningsfrågorna från ett flertal 

perspektiv och därmed kunna skapa en bredd gällande användbar data inför analys och 

diskussionskapitel (Denscombe 2009).  

 

Frågorna delades in i 3 kategorier: 

 
• Ledarskap 

• Relationer 

• Motivation 

 

Dessa frågor är utformade på olika sätt beroende på om det är en ledare eller dess assistent som 

intervjuas. Utgångspunkten gällande frågorna för ledarna är att deras perspektiv på sitt eget 

ledarskap undersöks. Utgångspunkten gällande frågorna för assistenterna är att deras perspektiv 
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på sin ledares ledarskap undersöks. Ett fåtal frågor utformades genom att svarsalternativ gavs. 

Syftet med detta var att försöka få ett antal svar som tydligt och direkt kan kopplas till den 

teoretiska referensramen. Detta är aktuellt gällande ett fåtal frågor om ledarskapsstil som ställdes 

till assistenterna.   

 

En intervjuguide skapades för de fyra intervjutillfällen som skulle äga rum med ledare. Likaså 

skapades en intervjuguide för de fyra intervjutillfällen som skulle äga rum med dessa ledares 

respektive assistenter (Bryman & Bell 2012). 

 

3.7.4. Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes hos Bemanningsföretagets lokaler i Stockholmsområdet. Under 

intervjuerna agerade en av skribenterna som intervjuare och den andra förde kontinuerliga 

anteckningar samtidigt som den antecknande skribenten hade möjligheten till att ställa eventuella 

följdfrågor (Denscombe 2009). En förstrukturerad intervjuguide användes under varje respondents 

intervju och respektive intervjutillfälle var utspritt under ett intervall på cirka två veckor.  

 

3.7.5. Miljö  

Omständigheterna under respektive intervju var i princip homogen under detta två veckors 

intervall då intervjuerna genomfördes. Varje respondent intervjuades i olika avskilda mötesrum i 

företagets lokal. Intervjuerna genomfördes antingen under en respondents lunchrast vid 11.30 eller 

efter arbetstid vanligtvis runt 17.00. Intervjuernas längd varierade mellan tidsspannet 25 - 45 

minuter.  

 

3.7.6. Efter intervjuer 

Efter varje intervjutillfälle transkriberades respektive respondents intervju. Alla intervjuer 

transkriberades till fullo för att undvika eventuella bortfall. Detta resulterade i en stor mängd data 

som sedan behövdes kategoriseras/tematiseras.  
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3.7.8. Data- och analysbearbetning 

Datan som samlades in under intervjutillfällena delades in utifrån ett antal kategorier/kodningar. 

Detta styrdes till högsta grad av forskningsproblemets karaktär, likt vad Denscbome (2009) 

beskriver. När denna kodning genomfördes utgick den från högsta grad i att analysera fullständiga 

meningar och stycken. Från somliga intervjuer analyserades även enskilda ord som ansågs vara av 

betydelse för studiens forskningsfråga. Detta ansågs underlätta data- och analysbearbetningen. 

Datan som samlats in bearbetades genom att olika kategorier/teman skapades utifrån 

intervjuguidens 4 kategorier. Det skapades två mallar för hur empirin skulle presenteras, mallen 

gällande “Presentation av Ledare” ser ut på följande sätt: 

 
1. Arbetsroll inom organisationen 

2. Ledarens syn på sitt ledarskap 

3. Ledarens tillvägagångssätt för att delegera arbetsuppgifter. 

4. Ledarens uppfattning om kvinnligt respektive manligt ledarskap. 

5. Ledarens uppfattning om könets påverkan på det egna ledarskapet. 

6. Ledarens uppfattning om vad motivation betyder och vad han definierar som motivation 

Mallen gällande “Presentation av Assistent” ser ut på följande sätt: 

 
1. Arbetsroll inom organisationen 

2. Assistentens relation till Ledare 1. 

3. Ömsesidig dialog om arbetsrelaterade åsikter mellan Assistent och Ledare (exempelvis, missnöje, lyckade projekt). 

4. Assistentens syn på sin ledare: 

5. Uppgiftsorientation vs. Relationsorientation. 

6. Assistentens syn på delegering av arbetsuppgfiter 

7. Assistentens åsikt om att ha en kvinnlig ledare 

8. Assistentens syn på motivation. 

9. Konsultchefens påverkan på Assistent 1’s motivation. 

• Positiv motivation 

• Negativ motivation 

 

Dessa kategorier/teman blev verktyg för att sålla ut data som ansågs vara irrelevant i relation till 

uppsatsens syfte och frågeställning. Anledningen till användandet av denna metod var att den 

ansågs ge en deskriptiv bild av empirin. Rubrikerna utformades utifrån den teoretiska 

referensramen. Eftersom uppsatsens syfte och frågeställning är grundade i att undersöka huruvida 
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det finns skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap fanns fokus på att observera data som 

behandlade dessa potentiella skillnader.  

 

 

3.7.9. Källkritik 

Enligt Denscombe (2009) är det lämpligt att utvärdera de vetenskapliga artiklar och litteratur som 

använts för en studie. Vanligtvis låter akademiska tidskrifter och kommersiella bokförlag experter 

genomföra granskningar innan de går i tryck, vilket ger en forskare eller läsare en viss försäkran 

om den kvalitet som artikeln eller litteraturen har. I denna studie har vi endast utgått från 

vetenskapliga artiklar som är vetenskapligt granskade, samt litteratur som har skrivits av författare 

som är etablerade inom forskningsområdet. Dock är detta ingen absolut garanti gällande kvaliteten 

för denna litteratur.  

 

3.8. Etiska värderingar 

Denna studie har grundats på ett antal intervjuer med respondenter inom företaget 

Bemanningsföretag. För att intervjuerna skall genomföras på ett anständigt vis har 

vetenskapsrådets fyra etiska riktlinjer följts. Riktlinjerna är följande: 

 

• Informationskravet: Syftet gällande forskningen skall presenteras till den som intervjuas.  

 

• Samtyckeskravet: Respondenten som intervjuas har rätten över sin medverkan i studien.  

 

• Konfidentialitetskravet: De medverkande respondenterna blir behandlade med 

konfidentialitet. 

 

• Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter om respektive respondent får endast användas i 

forskningssyfte. Uppgifterna får därmed inte användas i kommersiella ändamål.  
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3.9. Kritisk granskning av metod 

Forskningsresultat från kvalitativa studier är svåra att generalisera utöver den situation som den 

producerades i. Att genomföra deltagande observationer eller intervjuer med ett fåtal individer i 

en specifik organisation gör att det är nästintill omöjligt att generalisera resultatet till andra miljöer. 

Problemet med att ha fallstudie som forskningsdesign är att det inte utgör ett stickprov från en 

population. De respondenter som har deltagit i denna studie kan därför inte vara representativa för 

en population (Bryman & Bell, 2012).  Däremot kan denna studies resultat i en viss grad tillämpas 

till teoriområdet som behandlar manligt och kvinnligt ledarskap 

 

Denscombe (2009) beskriver att fallstudie som forskningsdesign har ett antal inneboende 

nackdelar som därmed bör förklaras eftersom det har en påverkan på studiens helhet. Det 

fallstudier är allra mest känsliga för är kritiken mot dess trovärdighet. Att använda fallstudie som 

design för att förklara hur en population beter sig kan därför inte göras. Denna studies trovärdighet 

kan därför endast tillges till de individer som agerat respondenter. Ännu en nackdel som är 

nödvändig att nämna med fallstudie som forskningsdesign är att fallstudier tycks ha tendens att 

fokusera på processer snarare än mätbara resultat, eftersom fallstudier ofta ses som verktyg för 

att skapa deskriptiva förklaringar av specifika situationer.  

 

Kritisk granskning av semistrukturerade intervjuer 

Nackdelen med semistrukturerade intervjuer är att intervjuaren omedvetet kan styra respondenten 

mot ett visst håll. Det kan även bli obekvämt att svara på känsliga frågor och detta kan leda till att 

respondenten undanhåller information som är viktiga för studien. Det kan även förekomma olika 

typer av följdfrågor under intervjun vilket kan leda olika intervjuer in på olika spår. Detta kan 

påverka transparensen i studien negativt. 

 

Hur upplevdes dessa nackdelar? 

Eftersom en objektivitet har präglat studien har det inte varit ett mål att försöka styra respondenter. 

Meningen har varit att få en tydlig bild kring ledarskapet hos konsulterna och hur detta påverkat 

assistenterna. Det som kan ha varit problematiskt är faktumet att de assistenter som blivit 
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intervjuade vet att deras konsultchefer också deltagit i studien. Därför finns det en stor chans att 

deras konsultchefer läser studien i efterhand, vilket kan orsakat att assistenterna håller igen med 

vissa svar. Intervjuerna höll däremot en röd tråd genom alla intervjuer vilket underlättar analysen 

av den data som samlats in från intervjuerna. 

 

 

4. Resultat 

Nedan kommer uppsatsens empiri att presenteras. Empirin kommer att fokuseras i relation till det 

syfte och frågeställning som uppsatsen har. Dispositionen av denna resultatdel kommer att 

framföras i en löpande text och utgå från att 1) ledarnas perspektiv presenteras initialt,      2) 

assistenternas perspektiv. Presentationen av datan kommer att kategoriseras i teman för att öka 

tydligheten.  

 

Ledarna: Ledarna med titeln konsultchef har två olika ansvarsområden. De är dels ansvariga för 

rekryteringsprocessen i de uppdrag som de blir tilldelade. I deras arbetsuppgifter ingår allt från att 

ta en kravprofil från kunder, skriva annonser, selektera ansökningar, telefonintervjuer samt fysiska 

intervjuer. Den andra delen som de ansvarar för är chefskapet för de konsulter som anställs. Här 

har de arbetsgivaransvaret för konsulterna och har ansvar för tidsrapportering, arbetsgivarintyg, 

arbetsbetyg samt finnas till hands när konsulter har frågor eller funderingar kring deras uppdrag. 

 

Assistenter: Assistenterna med titeln konsultchefsassistent stöttar ledarna i deras arbetsprocesser. 

De jobbar oftast dedikerat till en specifik ledare och får med tiden hjälpa till med nästan alla de 

olika arbetsuppgifter som ledarna har. 
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4.1. Presentation av Ledare 1 (Man) 

 

Arbetsroll inom organisationen: Konsultchef 

 

Ledarens syn på sitt ledarskap. Ledare 1 har en uppfattning om att han är en ledare som är 

initiativtagande, resultatfokuserad, och situationsanpassande. Att arbeta instrumentellt med hög 

fokus på arbetsuppgiften är någonting som Ledare 1 föredrar. Han beskriver även att 

relationsskapande med sina medarbetare är en avgörande faktor för att arbetet ska bli effektivt och 

därmed ge bra resultat. Dock sker det mesta av arbetet självständigt, och att vara oberoende av 

medarbetare i sin omgivning är av större vikt. Känslomässiga faktorer, som exempelvis berör en 

nära kollega, försöker han till större del att hantera efter arbetstid och ej under arbetstimmarna. 

Ledare 1 beskriver här hur ett tillvägagångssätt som han använder i sin yrkes- och ledarskapsroll: 

 

“Jag är väl ganska fokuserad på mig själv och jag försöker hela tiden att inte vara beroende av 

människor runt omkring.” 

 

Ledare 1 beskriver att en förbättring som skulle kunna göras i hans ledarskap är att han skulle 

kunna vara mer lyhörd och relationsskapande.  

 

Ledarens tillvägagångssätt för att delegera arbetsuppgifter. Ledare 1 beskriver att det 

tillvägagångssätt som han främst använder sig av när han delegerar arbetsuppgifter till sin assistent 

är att genomföra skriftliga överlämningar som beskriver arbetsuppgiften. 

 

Ledarens uppfattning om kvinnligt respektive manligt ledarskap. Ledare 1 har en uppfattning om 

kvinnligt ledarskap som utgår från litteratur som behandlar ämnet. Han beskriver att det ett “mjukt 

ledarskap” och “relationsskapande ledarskap”. Det manliga ledarskapet beskriver Ledare 1 

utifrån de egenskaper som han tillskrev till sig själv, dvs. instrumentalitet, saklighet och 

resultatfokus.  
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Ledarens uppfattning om könets påverkan på det egna ledarskapet. Ledare 1 har en uppfattning 

om att det är hans personlighet som styr hans eget ledarskap. Ledare 1 har en uppfattning om att 

skillnaden mellan manligt och kvinnligt ledarskap härstammar från äldre generationer, och att 

uppfattningen om detta ämne skiljer sig åt eftersom det är en produkt av deras uppväxt och tid. 

Stereotyperna finns därmed av en anledning betonar Ledare 1. 

 

 

4.2. Presentation av Assistent 1 (Kvinna) 

 

Arbetsroll inom organisationen: Konsultchefsassistent 

 

Assistentens relation till Ledare 1. Assistent 1 upplever att hon har en bra relation till sin 

konsultchef. Hon beskriver relationen som “proportionell”, vilket hon tror har att göra med de 

personligheter som de båda har. Assistent 1 beskriver att det de har en väldigt god och professionell 

relation som skapar effektivitet i arbetet. Konstruktiv feedback är någonting som hon kontinuerlig 

får av sin konsultchef, vilket hon säger bidrar till att hon ständigt utvecklas i sitt arbete. Assistent 

1 beskriver att hon exempelvis skulle vilja efterfråga en aning mer ”god stämning” inom 

relationen. Hon beskriver att detta däremot inte påverkar henne negativt i hennes yrkesroll.  

 

 “Saker ska vara på sitt sätt, relationen är professionell men god”. 

 

Assistentens syn på sin ledare: Assistent 1 anser att hennes ledare har en naturlig 

ledarskapsegenskap som därmed tillger honom respekt. Hon upplever att han är professionell, 

förtroendeingivande, respektingivande och utvecklingsfokuserad. Förutom dessa positiva 

egenskaper anser Assistent 1 att hennes ledare behöver bli bättre på att ge positiv feedback 

eftersom detta förekommer alltför sällan. Bekräftelse är någonting som motiverar henne i sitt 

arbete och beskriver det på följande sätt: 
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“Personligen uppskattar jag konstruktiv feedback, men jag behöver också höra ‘det här gjorde du 

skitbra’ “. 

Uppgiftsorientation vs. Relationsorientation. Assistent 1 beskriver att hennes ledare är mer 

uppgiftsorienterad än vad han är relationsorienterad.  

 

Assistentens åsikt om att ha en kvinnlig ledare. Assistent 1 beskriver att en ledares kön inte skulle 

spela någon roll för henne. Hon beskriver att det mer är en ledares egenskaper som skulle påverka 

henne. Assistent 1 beskriver att hon inte tror att det finns en distinkt skillnad mellan kvinnligt och 

respektive manligt ledarskap, utan att detta istället är uppbyggt på traditionella könsroller som 

definierar kvinnligt respektive manligt ledarskap. Inom Bemanningsföretaget beskriver Assistent 

1 att hon har en tro om att kvinnor tvingas in i en roll och att de behöver klä sig i mer manliga 

egenskaper därefter.  

 

Assistentens syn på delegering av arbetsuppgifter: Assistent 1 upplever att hennes ledare ger henne 

ansvar. Hon beskriver att under det gångna året har hennes arbetsuppgifter utökats och större 

ansvar har getts till henne. Hon beskriver att majoriteten av hennes arbetsuppgifter delegeras till 

henne via en överlämning som först introduceras via mail för att sedan följas upp med ett personligt 

samtal. Assistent 1 beskriver också att hon inte har en stor möjlighet att påverka vilka 

arbetsuppgifter hon skall utföra. Dock tillägger hon att hon inte utforskat och tagit initiativ till att 

fråga sin ledare om det är möjligt.  

Ömsesidig dialog om arbetsrelaterade åsikter mellan Assistent och Ledare (exempelvis, missnöje, 

lyckade projekt). Det som är mest frekvent förekommande är dagliga dialoger om vad som går bra 

och mindre bra i arbetet. 

 

Assistentens syn på motivation. Assistent 1 beskriver att en motivationsfaktor för henne är 

utveckling. Att sträva efter resultat och att vara målinriktad är en motivator. Hon strävar efter att 

bli bättre på det hon gör i sin yrkesroll. Någonting som skapar omotivation för Assistent 1 är om 

hon inte uppnår de mål som är uppsatta. Hon anser att det både är en styrka och svaghet att vara 

målinriktad och resultatinriktad. Svagheten är att det kan vara omotiverande när de resultat som är 

uppsatta inte nås. Assistent 1 beskriver att detta kan ske om hon är mer prestationsinriktat än 

processinriktad. 
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Konsultchefens påverkan på Assistent 1’s motivation. 

 

Positiv motivation 

Assistent 1 anser att hon blir motiverad av sin konsultchef eftersom han kontinuerligt kommer med 

konstruktiv kritik och framhåller det på ett bra sätt. 

 

Negativ motivation 

Assistent 1 beskriver att hennes konsultchef inte påverkar henne negativt i dagsläget. 

 

4.3. Presentation av Ledare 2 (Man) 

 

Arbetsroll inom organisationen: Konsultchef 

 

Ledarens syn på sitt ledarskap. Ledare 2 anser att han väldigt kommunikativ, 

utvecklingsfokuserad, orädd, rättvis och karismatisk. Han anser att en rak kommunikation som 

ledare kan skapa engagemang hos sina medarbetare och förhoppningsvis inte missförstånd och att 

arbetsuppgifter därmed blir tidskrävande. Han beskriver sin roll på följande sätt: 

 

“Om man ska ha befogenheten att säga åt någon att genomföra en arbetsuppgift så anser jag att 

man själv ska föregå som gott exempel”. 

 

Ledarens tillvägagångssätt för att delegera arbetsuppgifter. När Ledare 2 delegerar 

arbetsuppgifter brukar det vanligtvis vara ett flertal uppgifter samtidigt. Ledare 2 brukar skicka 

över en lista med uppgifter som ska genomföras under dagen med en prioriteringsordning. Ledare 

1 beskriver att han låter sin assistent själv välja vad som skall göras under dagen utifrån den 

prioriteringsordning som har konstruerats. Därefter beskriver Ledare 2: 

 

“Sedan blir det frihet utifrån ansvar, men ändå fokus på att ‘detta måste göras, fokus på detta’ “.  
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Ledare 2 beskriver att han utgår från vad han själv skulle tycka vara ett bekvämt arbetssätt. Att 

själv få delegerat uppgifter till sig med inställningen “Här ska du göra detta, här ska du göra det”, 

beskriver Ledare 2 som icke-stimulerande, och därför tror han att man engagerar en individ på ett 

bättre sätt om den får välja själv vad för arbetsuppgifter som ska göras.  

 

Ledarens uppfattning om kvinnligt respektive manligt ledarskap. Ledare 2 beskriver att han har 

haft ett flertal olika kvinnliga ledare med olika egenskaper. Han beskriver att han inte tror att könet 

har den största rollen gällande huruvida ledarskap utförs. Dock beskriver han att det kvinnliga 

ledarskapet möjligen präglas av kommunikation, frihet under ansvar, och processkontroll (utifrån 

hans egna erfarenheter). Han tillägger att vissa kvinnliga ledare han har haft har varit 

“förvånansvärt bestämda” och har även varit “väldigt tydliga med vad de vill”. I kontrast mot detta 

beskriver han att han uppfattar det manliga ledarskapet som mer uppgiftsorienterat. Han beskriver 

detta på följande sätt: 

 

“Det här ska vara gjort, det här ska vara klart, hur du gör det skiter jag i, det spelar ingen roll 

hur du gör det, jag vill se ett resultat”.  

 

4.4. Presentation av Assistent 2 (Man) 

 

Arbetsroll inom organisationen. Konsultchefsassistent 

Assistentens relation till Ledare 2. Assistent 2 beskriver att hans relation med sin ledare har varit 

jättebra. De har haft frekventa möten varje månad då gemensamma mål diskuteras. På dessa möten 

diskuterar de gällande hur de ska nå de uppsatta målen och hur de ska bli bättre. Assistent 2 anser 

att relationen med sin ledare bör vara som en kompisrelation, men det ska ändå märkas att det är 

ledaren som bestämmer. Man ska ha öppenheten och kunna föra dialog om vad som helst och även 

kunna känna att man kan säga vad som helst till sin ledare. Assistenten säger följande om ledaren: 

 

“Han har gett mig bra överlämningar och varit tydlig i sin kommunikation”.  
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Assistentens syn på sin ledare: Assistent 2 anser att sin ledare har dessa egenskaper: är drivande, 

har struktur, håller deadlines, är förstående, hjälpsam, coachande, flexibel, och öppen.  

 

Assistentens åsikt om att ha en kvinnlig ledare. Assistent 2 beskriver att han aldrig har känt behovet 

av att ha en kvinnlig ledare. Han beskriver att det kan i nuläget vara på grund av att sin nuvarande 

manliga ledare har agerat så pass bra och duktigt som ledare. Därför har inte känt behovet av att 

ha en kvinnlig ledare eller ens fått tanken gällande det.  

 

Uppgiftsorientation vs. Relationsorientation. Assistent 2 beskriver att hans ledare är 

relationsorienterad. Assistent 2 beskriver att hans ledare inte lägger alltför mycket energi på att 

vara extra tydlig och exempelvis säga “Det här ska du göra”. Assistent 2 kan utan problem fråga 

om det finns någon arbetsuppgift att genomföra. Assistent 2 beskriver att hans ledare alltid frågar 

“Vad vill du göra, vad känner du för att göra?”.  

 

Assistentens syn på delegering av arbetsuppgifter. Assistent 2 beskriver att det vanligaste sättet att 

få uppgifter på sker genom en överlämning via mail och sedan personligen frågar om det är några 

frågor gällande arbetsuppgiften. 

 

Ömsesidig dialog om arbetsrelaterade åsikter mellan Assistent och Ledare (exempelvis, missnöje, 

lyckade projekt). Assistent 2 anser att de tillsammans haft ömsesidiga dialoger om lyckat arbete 

och missnöje. Dessa diskussioner har handlat om exempelvis kluriga kunder och liknande fall.  

 

Assistentens syn på motivation. Assistent 2 beskriver att varierande arbetsuppgifter och ansvar 

skapar motivation för honom. Arbetsmiljön ska även vara fartfylld och det ska hända saker, samt 

att en viss nivå av stress skapar motivation för honom. Han beskriver även att det är viktigt att han 

har en bra ledare som motiverar honom. Det är av stor vikt att ha utvecklingssamtal, helst varje 

månad. Detta anser Assistent 2 visar att ledaren bryr sig om Assistent 2’s arbete.  
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Ledarens påverkan på Assistent 2’s motivation. 

 

Positiv motivation  

Assistent 2 beskriver att hans ledare har gett honom beröm som finns tillgängliga på arbetsplatsen 

för medarbetare att dela ut till sina kollegor. Han beskriver att beröm, frihet med ansvar, och tillit 

som han fått av sin ledare har gjort honom positivt motiverad.  

 

Negativ motivation 

Assistent 2 beskriver att han inte överhuvudtaget har upplevt att hans ledare har påverkat honom 

negativt.  

 

 

 

 

4.5. Presentation av ledare 3 (Kvinna) 

 

Arbetsroll inom organisationen: Konsultchef 

 

Ledarens syn på sitt ledarskap. Ledare 3 tror att hon är lyhörd i sitt ledarskap. Hon anpassar sig 

till situationer och personer och anser att hon även litar på personen som hon samarbetar med. 

Däremot kan hon ibland ha svårt att släppa kontrollen helt och hållet vilket kan uppfattas som att 

hon inte har tillit, dock handlar det egentligen om att hon endast vill ha kontroll över vad som 

händer. Därför kan hon dubbelkolla med sin assistent för att se om uppgifter blivit utförda och 

kontrollera innehållet, dock handlar det inte om tillitsproblem utan mer om ett kontrollbehov. Hon 

känner även att hon är ödmjuk och förstående i sitt ledarskap, men kan ibland känna att hon skulle 

kunna behöva vara mer hård och rak. 

  

Ledarens tillvägagångssätt för att delegera arbetsuppgifter. Vid delegering av arbetsuppgifter 

försöker ledare 3 att vara tydlig och kommunikativ. När hon är på plats försöker hon alltid ta en 
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muntlig överlämning, och när hon inte är på plats mailar hon exempelvis överlämningen och 

försöker göra det tydligt i punktform.  

 

Ledarens uppfattning om kvinnligt respektive manligt ledarskap. Ledare 3 skulle nog säga att 

kvinnligt ledarskap är något mer omhändertagande än vad manligt ledarskap är. Generaliserar man 

manligt ledarskap tror hon att man är mer rak och resultatfokuserad. Rent generellt tror hon att 

man är något mer omhändertagande och motiverande som kvinnlig ledare samtidigt som manligt 

ledarskap är mer rakt och resultatfokuserat. Ledare 3 har aldrig upplevt att hon blivit bemött 

annorlunda som kvinna, åtminstone inte på ett negativt sätt. Däremot kan det finnas ett fåtal 

skillnader i bemötandet och kommunikationen beroende på kön. 

 

Ledarens uppfattning om könets påverkan på det egna ledarskapet. Att hennes ledarskap påverkas 

av att hon är kvinna tror hon kan stämma till en viss del då de egenskaper hon har kan associeras 

med stereotypen av ledaregenskaper som anses vara kvinnliga. I slutändan handlar det om ens 

personlighet och det är framförallt personligheten som resulterar i de ledaregenskaper som hon har 

och inte könet. Ledarskap anpassas generellt utifrån ens personlighet och det lyfter hon som 

någonting viktigt att tänka på. 

 

4.6. Presentation av Assistent 3 (Kvinna) 

Arbetsroll. Konsultchefsassistent 

 

Assistentens relation till Ledare 3. Assistent 3 anser att hon har en bra relation till sin konsultchef. 

Jämför man den med alla assistent kollegor som hon har är relationen till sin konsultchef 

yrkesmässig och professionell, samtidigt kan hon vara avslappnad i sin kommunikation till sin 

ledare. 

 

Ömsesidig dialog om arbetsrelaterade åsikter mellan Assistent och Ledare (exempelvis, missnöje, 

lyckade projekt). Enligt planering är det tänkt att Assistent 3 och hennes konsultchef ska ha 

uppföljningssamtal en gång i månaden.. I dessa möten finns det alltid utrymme att ta upp missnöje, 
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dialoger om lyckade projekt samt att ge varandra feedback och därför anser Assistent 3 att de har 

ömsesidiga dialoger i sitt samarbete.  

 

Assistentens syn på sin ledare. Assistent 3 anser att relationen mellan henne och hennes 

konsultchef är avslappnad. Assistenten anser att hennes konsultchef är väldigt prestationsinriktad. 

Detta leder till att hon kan känna press och stress över sitt arbete för att kunna möta de 

förväntningar som konsultchefen har. Samtidigt känner hon att det är positivt då hon hela tiden 

utvecklas och utmanas. Konsultchefen som Assistent 3 har är duktig på att stötta och ge feedback. 

Feedback som ges kan vara både positiv och konstruktiv vilket gör att assistenten både uppmuntras 

och utvecklas i sitt arbete.  

 

Uppgiftsorientation vs. Relationsorientation. Assistent 3 anser att hennes konsultchef lägger ett 

stort fokus på uppgifter och benämner henne som uppgiftsorienterad. Samtidigt är hon väldigt 

relationsorienterad eftersom hon även prioriterar denna aspekt i sitt arbete. När Assistent 3 tänker 

på vad konsultchefen oftast pratar om i deras samarbete handlar det mycket om uppgifter och det 

är framförallt fokus på mål och utveckling. Därför anses konsultchefen ha en hög 

relationsorientering, samtidigt som hon är uppgiftsorienterad och fokuserar på processer, samt hur 

de ska gå vidare med konkreta uppgifter. 

 

Assistentens syn på delegering av arbetsuppgifter. Konsultchefen brukar delegera arbetsuppgifter 

till Assistent 3 genom att lägga upp uppgifter i ett system som de använder sig utav i 

organisationen. När hon är på plats i kontoret för hon en dialog och beskriver allt som behöver 

göras, samtidigt som Assistent 3 sitter och antecknar ner allt i full fart.  

 

Assistentens åsikt om att ha en kvinnlig ledare. Assistent 3 tror inte att det spelar någon roll om 

vilket kön ens chef har. Det handlar mer om personen och personligheten snarare än könet. 

Givetvis beter sig olika konsultchefer sig på olika sätt och de fungerar annorlunda i arbetet, dock 

upplever hon att organisationskulturen kan ha en starkare påverkan på ledarskap än vad kön har. 

 

Assistentens syn på motivation. Motivation är viktigt i arbetet enligt Assistent 3. Största 

anledningarna till att hon känner sig motiverad är för att hon har roligt på jobbet samt att hon får 
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ta mycket ansvar. Sedan anser hon att tjänsten som assistent är utmanande och hon får hela tiden 

mer utmanande arbetsuppgifter. Assistenten känner att hon fick ta ett stort ansvar redan från början, 

ett exempel är att hon redan under sin första tid inom organisationen fick vikariera för sin 

konsultchef. Detta motiverar assistenten till att fortsätta utvecklas. 

 

Konsultchefens påverkan på Assistent 1’s motivation. 

 

Positiv motivation 

Det konsultchefen gör som motiverar Assistent 3 i hennes arbete är att hon får stöd och 

uppmuntran. Ett exempel var när kandidater som assistenten hade hittat hoppade av en process. 

Konsultchefen var då väldigt stöttande och fick henne att anse att det inte låg i hennes händer att 

kandidaterna inte ville vara kvar i processen. 

 

 

 

Negativ motivation 

I samarbetet med sin konsultchef finns det inget som påverkar assistenten negativt. Hon är väldigt 

duktig på att ge feedback både när hon gör rätt och fel vilket utvecklar assistenten. Skulle 

konsultchefen däremot inte uppmärksamma det hon gör i sitt arbete hade Assistent 3 upplevt 

mindre motivation och eventuellt tröttnat på sitt arbete. 
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4.7. Presentation av Ledare 4 (Kvinna) 

Arbetsroll inom organisationen. Konsultchef 

Ledarens syn på sitt ledarskap. Ledare 4 ser sig själv som en prestigelös ledare som är duktig på 

att se, höra och lyssna på sin assistent. Hon har inget behov av att hävda sig och ser samarbetet 

med sin assistent som ett gemensamt arbete där de arbetar tillsammans istället för att se assistenten 

som någon under sig. 

 

”Jag tycker exempelvis inte om att säga min assistent eller att hon jobbar för mig utan vi jobbar 

tillsammans” 

 

Hon har viljan och ambitionen att bli en bra ledare och är väldigt utvecklingsfokuserad. Hon både 

ger och tar gärna emot feedback och vill ha ett öppet och rakt klimat som ledare för att kunna 

utvecklas. 

 

 

Ledarens tillvägagångssätt för att delegera arbetsuppgifter. Ledare 4 brukar jämföra delegerandet 

av arbetsuppgifter och samarbetet med sin assistent som en fungerande motorväg. Det handlar om 

att bygga upp den tillsammans, samtidigt som man delar upp det och kör på olika filer. För att 

motivera sin assistent och utmana assistenten brukar Ledare 4 ge henne rejäla processer och 

mycket ansvar i dessa processer. Målet är att få assistenten att känna att de gör detta tillsammans. 

 

Ledarens uppfattning om kvinnligt respektive manligt ledarskap. Ledare 4 tycker inte att man ska 

dela upp kvinnligt och manligt ledarskap. I grund och botten anser hon att det handlar om att vara 

engagerad och bry sig om sina medarbetare. Ska man generalisera det utifrån kön, vilket hon 

egentligen inte vill, tror hon att män historiskt sett har satt en prägel på hur klassiskt ledarskap ser 

ut. Det har funnits en tydlig bild på hur man ska vara som ledare och det har tidigare förmodligen 

inte funnits samma emotionella inställning där man värderar sina medarbetare på samma sätt. Ska 

man jämföra detta med typiskt kvinnligt ledarskap tror hon att en större andel av dessa ledare ser 

och lyssnar mer på sina anställda. Däremot tror hon inte att detta handlar om kön utan mer om 

personlighet.   
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Ledarens uppfattning om könets påverkan på det egna ledarskapet. Eftersom att hon är uppfostrad 

på ett visst sätt så kan det ha en viss påverkan. Något som däremot påverkar Ledare 4 är att hon 

absolut inte vill bli behandlad annorlunda för att hon är en kvinna. Sitter hon exempelvis på ett 

möte med en dominant manlig kollega ser Ledare 4 till att hon inte tar upp mindre plats för det. 

Hon anser att det är viktigt att inte hamna i ett fördomsfack kring hur en kvinna förväntas att bete 

sig. 

 

4.8. Presentation av Assistent 4 (Kvinna) 

 

Arbetsroll inom organisationen. Konsultchefsassistent 

Assistentens relation till Ledare 4. Relationen mellan Assistent 4 och hennes konsultchef har varit 

bra eftersom de känt varandra sedan innan. Båda har jobbat inom organisationen ungefär lika länge 

och detta har hjälpt dem att bibehålla en bra kommunikation i samarbetet. De har diskuterat mycket 

inför samarbetet och assistenten har fått delaktig. De ligger på samma nivå i deras arbete eftersom 

konsultchefen dessutom har varit assistent tidigare under sin yrkestid.   

 

Ömsesidig dialog om arbetsrelaterade åsikter mellan Assistent och Ledare (exempelvis, missnöje, 

lyckade projekt). Assistent 4 har ett öppet klimat med sin konsultchef och de är väldigt raka i 

dialoger med varandra och samarbetar alltid när det kommer till idéer och deras samarbete. Det 

finns alltid möjligheter att ventilera och framföra sina åsikter ifall missnöjdhet eller andra frågor 

skulle uppstå. 

 

Assistentens syn på sin ledare. Eftersom konsultchefen som Assistent 4 har är ny i sin ledarroll är 

hon fortfarande i en utvecklingsfas gällande sitt ledarskap. Assistent 4 tror att hennes konsultchef 

har alla förutsättningar för att bli en fantastisk ledare då hon har ett stort engagemang och en härlig 

energi.  

  

Uppgiftsorientation vs. Relationsorientation. Assistent 4 anser att hennes konsultchef är 

uppgiftsorienterad eftersom hon alltid värdesätter de arbetsuppgifter som finns att göra och 

effektivt försöker att lösa dessa. Hon är även relationsorienterad och är duktig på att bygga upp 
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relationer, då hon alltid försöker att hitta lösningar som är för allas bästa, vare sig det handlar om 

en kund, konsult eller kandidat. 

 

Assistentens syn på delegering av arbetsuppgifter. Delegeringen av arbetsuppgifterna som 

konsultchefen ger assistenten kan se väldigt olika ut. De jobbar framförallt med ett system där 

uppgifter som skall genomföras skrivs in.  Assistent 4 brukar få mail med arbetsuppgifterna som 

hon ska utföra. Konsultchefen kommunicerar även fysiskt en diskussion om arbetsprioritering förs 

vanligtvis.  

 

Assistentens åsikt om att ha en kvinnlig ledare. Assistenten lägger inget stort fokus på om hon har 

en kvinnlig eller manlig konsultchef. Hon ser fördelar i de båda könen och tror att det framförallt 

handlar om hur människan bakom könet är. Sedan om det är en man eller en kvinna spelar det inte 

någon större roll. 

 

Assistentens syn på motivation. Assistent 4 anser att motivation i arbetet är viktigt för att arbeta i 

rätt riktning och lyckas bra i sitt arbete. Det som motiverar assistenten är att få mycket ansvar, att 

det finns variation i sina arbetsuppgifter och att kunna ha en öppen dialog med sin konsultchef. 

Samtidigt tycker hon om att bli dirigerad och styrd av sin chef. Viktigt för Assistent 4 är att få en 

helhetsbild så att hon förstår varför hon utför de arbetsuppgifter som hon gör.  

 

 

Konsultchefens påverkan på Assistent 1’s motivation. 

 

Positiv motivation 

Konsultchefen påverkar assistenten positivt genom en öppna dialoger och för diskussioner 

huruvida de ska lägga upp samarbetet på bästa möjliga vis. På så vis får assistenten variation i 

arbetet och ett helhetsperspektiv. Samarbetet har inte jämt fungerat perfekt, dock märker Assistent 

4 att hennes ledare vill motivera genom att vara öppen och inbjudande. 
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Negativ motivation 

Konsultchefen skapar ej någon negativ motivation. Däremot upplever assistenten att hon inte 

utmanas av hennes ledare. Konsultchefen besitter inte mer erfarenhet och kompetens än vad 

Assistent 4 gör. Däremot upplever Assistent 4 att konsultchefen är en förebild när det kommer 

personlighetsdrag, men inte samma förebild gällande kompetens och erfarenhet. Assistent 4 

nämner att en mer utmanande ledare har skapat större motivation. Dock får hon ett väldigt stort 

ansvar i samarbetet och motiveras därför positivt. 
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5. Analys 

Detta avsnitt kommer att presentera respektive konsultchefs ledarskap utifrån deras egen syn på 

sitt ledarskap samt från deras assistents perspektiv. Respektive konsultchef kommer att presenteras 

enskilt och med en koppling till respektive teori om ledarskapsstil. Först kommer 

stilorienteringens perspektiv att framföras, sedan situationsorienteringen och sist 

arbetsmotivation.  

 

1) Stilorienteringen gör ett försök till att försöka fånga upp ledares egentliga beteende, och 

speciellt i förhållande till de underordnande. Per ledare kommer det att kopplas högst två stycken 

typer av ledarskapsstilar till respektive ledare. Ledarskapsstil kommer att benämnas som 

“dimension” i fortsättningen. Analysen baserar på ledarens eget perspektiv på sitt ledarskap samt 

assistentens perspektiv.  

 

2) Situationsorienteringen: Inom detta perspektiv är det den interpersonella relationen mellan 

chef och underordnad som är avgörande för vilket ledarskap som utövas. Det situationsorienterade 

ledarskapet kan beskrivas utifrån fyra ledarskapsstilar. 

 

 

5.1. Ledare 1 (Man) 

Ledarskapsstil 
Ledare 1‘s ledarskapsstil överensstämmer i stor grad med stilorienteringens uppgiftsorienterade 

ledarskap. Ledarens assistent beskrev att arbetsuppgifter som delegeras till henne bestäms i hög 

grad av hennes ledare. Möjligheten att påverka vilka uppgifter som skall genomföras är inte hög. 

Utifrån detta kan det konstateras att Ledare 1 har en styrande ledarskapsstil. Utifrån 

situationsorienteringsteorin använder sig ledaren av instruering och anvisning. Detta baseras 

på att ledaren har en hög uppgiftsorientering och en lägre relationsorientering samt att instruktioner 

och anvisningar är ledarens huvudsakliga verktyg i sitt ledarskap. 
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Manligt och kvinnligt ledarskap 

Ledare 1 tror att det är hans personlighet och inte kön som avgör hur han agerar som en ledare. 

När det gäller synen på kvinnligt och manligt ledarskap anser han att kvinnligt ledarskap generellt 

sätt är ett “mjukt och relationsskapande ledarskap”. Synen på det manliga ledarskapet utgår från 

hur han själv beskrev sitt ledarskap, vilket präglas av instrumentellt arbete, saklighet och 

resultatfokus. Denna uppfattning om manligt och kvinnligt ledarskap tror han är ett resultat av 

yngre generationers uppväxt. Han tillägger även att han tror att dessa stereotyper finns av en 

anledning, dock anser han att man inte ska ledarskap som någonting manligt och kvinnligt.  

 

Arbetsmotivation 

Ledarens assistent beskriver att motivationsfaktorer för henne är utveckling, resultat och 

målinriktning. Känslan av att utvecklas och därmed bli bättre på att genomföra arbetsuppgifter är 

viktigt för motivationen. Hon beskriver att hennes ledare är med och påverkar henne positivt i 

arbetet genom att han kommer med konstruktiv kritik och framhåller det på ett bra sätt. Denna typ 

av feedback blir hon inte nedslagen utav, utan detta skapar en vilja att förbättra sitt eget arbete och 

därmed utvecklas. Hon tillägger dock att hon skulle uppskatta en lättare stämning i relationen med 

sin ledare samt aningen mer positiv feedback, och inte endast konstruktiv kritik. Detta kan tydligt 

kopplas till Granboms (1998) tankegång gällande att motivation kan uppstå när en individ får 

ansvar. Assistentens motivation är i stor grad en form av en yttre motivation. Likt Christersons 

(1999) perspektiv på yttre motivation styrs hennes motivation s av ledarens uppgiftsorientering, 

och en motivation i sig blir därför att genomföra uppgifter effektivt. Därmed blir den yttre 

motivationen en faktor som präglar hennes arbete och det instrumentella värde som nås när en 

uppgift är genomförd är det som driver arbetet framåt. Assistenten har således aldrig känt behovet 

av en kvinnlig ledare under detta samarbete med sin manliga ledare. Istället är det individen som 

ledare och dess egenskaper som avgör motivationen och huruvida samarbetet fungerar.  
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5.2. Ledare 2 (Man) 

Ledarskapsstil 
Utifrån stilorienteringens fyra dimensioner kan det konstateras att Ledare 2 har en Person- eller 

relationsorienterad stil samt ett deltagande ledarskap. Denna stil syftar till graden av 

uppmärksamhet på underordnades intressen, problem och utveckling. Det sker en öppen 

kommunikation mellan assistenten och ledaren och det som står i fokus verkar tillsynes vara 

relationer i första hand och uppgifter i andra hand. Relationsskapandet sinsemellan verkar vara 

något som skapar engagemang och motivation gällande genomförandet av arbetsuppgifter. 

Ledarens stil kan även kopplas till situationsorienteringsteorin deltagande stil eftersom ledaren 

har en hög relationsorientering men låg uppgiftsorientering, samt att samarbetet präglas av en 

gemensam problemlösning och samarbete. 

 

Manligt och kvinnligt ledarskap 

Ledaren tror att hans kön till viss del påverkar hans ledarskap. Det exempel som han beskriver är 

sättet gällande hur han uttrycker sig i sociala situationer. Ledarens syn på manligt och kvinnligt 

ledaskap skiljer sig åt, dock tror han inte att denna skillnad baseras på att det är en man eller kvinna 

som utför ledarskapet. Kvinnliga ledare anser han är generellt sätt mer kommunikativa, bestämda 

och tydliga med vad de vill, samt mer involverade i arbetsprocesser på ett “finare” sätt än männen. 

Det manliga ledarskapet uppfattar han som mer bestämt och resultatinriktat. 

 

Arbetsmotivation 

Ledarens assistent beskriver att varierande arbetsuppgifter är någonting som motiverar honom. 

Han beskriver att en bra ledare är viktigt för hans motivation. Assistenten beskriver att ledaren har 

motiverat honom genom att lyfta och berömma honom. Han har även upplevt att ansvar och tillit 

från ledarens sida har påverkat honom positivt. Motivationen som ledaren skapar åt honom som 

assistent beror till stor del på det beröm, uppskattning och tillit som ledaren ger till honom. Detta 

kan i relation till arbetsmotivation kopplas till faktorer som påverkar inre motivation, vilket 

Christerson (1999) nämner, dvs. att individer fokuserar på mål som påverkar det inre hos individen 

och vilket därmed leder till att motivation skapas. Exempelvis när en individ får ansvar från sin 

ledare kan detta i sin tur leda till engagemang för arbetet. Den inre motivationen påverkas även av 
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viljan att känna uppskattning och att man är behövd i sitt arbete, mycket som assistenten beskrev 

gällande sin relation till sin ledare.  

 

5.3. Ledare 3 (Kvinna) 

Ledarskapsstil 
Eftersom att ledare 3 har både en hög uppgiftorientering och en hög relationsorientering finns 

det en koppling mellan hennes ledarskap och insäljning som arbetsmetod enligt 

situationsorienteringsteorin. Samtidigt är ledaren väldigt lyhörd när det kommer till samarbetet 

med assistenten och hon värdesätter relationen med assistenten och dennes utveckling. 

 

Ledare 3 kan utifrån dessa egenskaper kopplas till stilorienteringens person- eller 

relationsorientering eftersom ledaren upplevs vara uppmärksam gällande assistentens utveckling. 

Hon är stöttande när mål inte uppfylls vilket tyder på en ödmjuk och förstående personlighet precis 

som ledaren själv uppfattar sig som. Samtidigt kan ledarskapsstilen uppgiftsorienterat ledarskap 

kopplas till ledaren eftersom hon även har ett stort resultatfokus och kontrollbehov. 

 

Manligt och kvinnligt ledarskap 

Det kan göras ett antagande om att ledarens kön inte påverkar assistentens arbete. 

Ledaren kan associera sitt ledarskap med stereotypiska kvinnliga ledaregenskaper men tror att det 

handlar om hennes personlighet och inte hennes kön. Detta är något som assistenten också anser 

har en större påverkan än vad kön har, då hon tidigare arbetat med både manliga och kvinnliga 

ledare som har haft liknande ledaregenskaper.  

 

Arbetsmotivation 

Assistenten till Ledare 3 tycker att motivationen är en viktig grund på arbetsplatsen för att nå 

gemensamma mål. Hon känner sig väldigt motiverad då hennes ledare ger henne ett stort ansvar. 

Hon får hela tiden lära sig nya saker och har varierade arbetsuppgifter. Bland det viktigaste anser 

hon är att bli sedd av sin ledare, att man får feedback när man gör något bra och kan utveckla det 

man gör mindre bra. Detta kan associeras med Christerson (1999) syn gällande motivation som 
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nämner att en inre motivation kan uppstå när man får ta ansvar och känner sig uppskattad i det 

arbete som man utför. 

 

5.4. Ledare 4 (Kvinna) 

Ledarskapsstil 
Ledare 4 har en ledarskapsstil som kan kopplas till stilorienteringens deltagande ledarskap då 

ledaren tar hänsyn till assistenten och låter henne vara med och bestämma, vilket klassificeras som 

ett demokratiskt ledarskap. Även person- eller relationsorienterat ledarskap kan kopplas till 

Ledare 4’s ledarskapsstil eftersom assistentens intressen och utveckling läggs i stor fokus. 

 

Enligt situationsorienteringsteorin använder Ledare 4 sig av en deltagande stil eftersom att 

assistenten är med och deltar och kommer fram till gemensamma beslut och lösningar med sin 

ledare för att kunna dra nytta av sin kompetens.  

 

Manligt och kvinnligt ledarskap 

Assistenten som har Ledare 4 lägger inget fokus på om hon har en manlig eller kvinnlig ledare. 

Hon ser fördelar i båda könen och menar på att det handlar om hur personen bakom könet är som 

person. Därför fokuserar hon mer på de personliga egenskaper som ledaren har och könet har ingen 

påverkan på detta. Ledare 4 anser att uppfostran och personlighet har störst inverkan på ledarskapet 

och att könet inte har en påverkan. Hon kan nämna flertalet manliga kollegor med stereotypiskt 

kvinnliga ledaregenskaper och kvinnliga ledare med manliga ledaregenskaper. 

 

Arbetsmotivation 

Assistenten som har Ledare 4 motiveras av att få mycket ansvar och av att kunna ha en öppen 

dialog med sin chef, samtidigt kan det ibland vara bekvämt att bli styrd av sin chef. Det som 

motiverar assistenten i samarbetet är att de hela tiden har en öppen dialog vilket får henne att känna 

sig medverkande. Ledaren är öppen och inbjudande mot henne. Eftersom assistentens ledare är 

relativt ny i sin roll och ungefär har samma kompetens som henne, utmanas hon inte på samma 

sätt som hon hade gjort av en ledare med en lång erfarenhet. Däremot får hon ett stort ansvar i 
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samarbetet och detta får henne att motiveras positivt. Här syns det att den inre motivationen är av 

störst betydelse där assistenten motiveras av ansvar och att få känna sig delaktig, vilket Christerson 

(1998) betonar kan vara en stor motivationsfaktor. 

 

5.5. Sammanställning 

 

Tabellen nedanför presenterar respektive ledares ledarskapsstil utifrån stil- och 

situationsorienteringen.  

 

Figur 1: Sammanställning 
 

Män Stilorientering 1 Stilorientering 2 Situationsorientering 

Ledare 1 Uppgiftsorienterat 

ledarskap 

Styrande ledarskap Instruering, 

anvisning 

Ledare 2 Person- eller 

relationsskapande 

Deltagande ledarskap Deltagande stil 

    

Kvinnor    

Ledare 3 Person- eller 

relationsskapande 

Uppgiftsorienterat 

ledarskap 

Insäljning 

Ledare 4 Person- eller 

relationsskapande 

Deltagande ledarskap Deltagande stil 
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Ledarskapsstil 
Gällande ledarnas ledarskapsstilar kan det observeras en gemensam nämnare. Denna nämnare är 

att tre av fyra ledare fokuserar på person- eller relationskapande i sitt ledande. För att bygga upp 

ett långsiktigt och bra samarbete anser dessa tre ledare att relationen är ett viktigt fokus, som enligt 

stilorienteringsteorin handlar om att sätta assistenternas intressen, problem och utveckling i 

fokus. Den fjärde ledaren nämner också att relationsskapande med sin assistent är av betydelse för 

hans ledarskap, men nämner även att han inte vill gå in för djupt i relationsskapandet eftersom 

detta kan störa fokus gällande arbetsuppgifter. Därmed lägger han större vikt på att ha ett effektivt 

och instrumentellt samarbete med tydliga instruktioner och anvisningar med sin assistent.  

 

När det kommer till situationsorienteringsteorin har två av fyra ledare en deltagande stil. Denna 

ledarstil innebär att ledarna involverar assistenten och fokus ligger på att kunna ta del av den 

kunskap som assistenten besitter. Målet är att tillsammans samarbeta och hitta problemlösningar. 

För de två återstående ledarna skiljer sig tillvägagångssättet i deras ledarskap utifrån 

situationsorienteringsteorin.  Ledare 1 utför sitt ledarskap enligt instruering och anvisning, 

vilket innebär att ledaren har en hög uppgiftsorientering och lägger tid på instruktioner och 

anvisning av arbetsuppgifter för att tydligt presentera vad för arbete som ska utföras utefter 

uppsatta mål. Ledare 4 har en insäljande ledarstil enligt denna teori vilket baseras på ledarens höga 

uppgifts- och relationsorientering.  

 

Manligt och kvinnligt ledarskap 

Ledarnas syn på manligt och kvinnligt ledarskap utgår i princip från samma stereotypiska bild av 

de olika könens ledarskapsstilar. Manligt ledarskap beskrivs som den klassiska bilden av ledarskap 

där ledaren är bestämd, delegerande och har ett stort fokus på resultat och mål. Kvinnligt ledarskap 

anses ha ett större fokus på relationsskapande och är enligt den stereotypiska bilden mer 

omhändertagande, värdesätter medarbetarnas åsikter, välmående och utveckling. Dessa 

stereotypiska uppfattningar om manligt och kvinnligt ledarskap stämmer överens med Solbergs 

(1997) utgångspunkt för kvinnligt och manligt ledarskap. Solberg (1997) beskriver det manliga 

ledarskapet med egenskaperna ansvarsdelegering, kontroll och bestämdhet, och det kvinnliga 
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ledarskapet associeras med relationsskapande, kontroll och likvärdighet. Samtliga ledare är 

däremot överens om att ledarskapet hos ledare inte formas på grund utav deras kön utan istället av 

deras personlighet. Detta kan styrkas i denna studie eftersom ledarna har olika ledarskapsstilar, 

och två av ledarna har precis samma ledarskapsstil utifrån teorierna trots att de är av olika kön.  

 

Arbetsmotivation 

Christerson (1999) beskriver att motivation är en komponent som är viktig för att en organisation 

framgångsrikt ska bedriva sin verksamhet. Det finns en tydlig koppling mellan motivation och 

ledarskap samt att ökad motivation hos en individ kan vara resultatet av ett bra ledarskap. De fyra 

assistenter som agerat som respondenter i denna studie har alla bekräftat att deras ledare är viktig 

för deras motivation. En stor del av denna motivation skapas utifrån en ansvarsdelegering från 

deras ledare. Att få denna tillit och ansvar verkar tillsynes vara en motivationsfaktor som i en stor 

grad är mer avgörande än hur arbetsuppgifter kan motivera en assistent i sitt arbete. Christerson 

(1999) beskriver även motivation i form av en yttre och inre motivation. Den yttre motivationen 

har fokus på exempelvis provision och belöningar, en uppgift som genomförs leder därmed till ett 

“instrumentellt värde” som syns för individen. Den inre motivationen präglas istället av mål som 

påverkar det inre hos en individ, exempelvis känslor. Utifrån assistenternas syn på sin motivation 

kan det klargöras att det i första hand är en inre motivation som leder deras arbete åt rätt riktning. 

Denna inre motivation kan ses som en produkt av samarbetet mellan assistent och ledare. Den inre 

motivationen tillåter sedan assistenterna att uppleva en yttre motivation som innebär att 

genomförandet av arbetsuppgifter slutligen leder till ett instrumentellt värde. Detta innebär således 

att relationsskapandet mellan assistent och ledare skapar en motivation för att genomföra 

arbetsuppgifter. Det instrumentella värdet som uppnås när en assistent genomför en arbetsuppgift 

präglas av relationen mellan assistenten och ledaren.  
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Figur 2: Arbetsmotivationsmodell 

 
 

Modellen är skapad utifrån analysen av assistenternas arbetsmotivation och Granboms (1998) 

motivationsteori om inre och yttre motivationsfaktorer. Modellens första steg 1) 

Relationsskapande ledarskap, utgår från en ledare och medarbetares yrkesrelation. Inom denna 

yrkesrelation skapas det ett samarbete mellan individerna. Detta samarbete leder till att en 2) inre 

motivation skapas som präglas av ansvar och tillit för medarbetaren, vilket i sin tur leder till att 

en 3) yttre motivation skapas. Den yttre motivationen präglas sedan av genomförande av 

arbetsuppgifter och det instrumentella värde som det ger.  
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7. Diskussion 
 

Utifrån den analys som har genomförts gällande de fyra ledarnas ledarskapsstilar skall detta 

diskuteras utifrån de skillnader och likheter som har observerats. Jämförelsen mellan ledarnas stilar 

kommer att utgå från deras kön för att skapa en helhetsbild om hur de som ledare agerar. 

 

De skillnader som har observerats i denna studie gällande manligt och kvinnligt ledarskap är 

relativt små. De största skillnaderna gällande ledarna finns bland de två männens ledarskapsstilar. 

Männens ledarskapsstilar är nästintill varandras motsatser, detta grundas i att Ledare 1’s stil 

präglas av uppgiftsorienterat- och styrande ledarskap med ett stort fokus på att genomföra 

uppgifter genom tydliga instruktioner och anvisningar. Ledarskapet utgår från att instrumentellt 

och effektivt genomföra arbetsuppgifter. Denna typ av ledarskap visade sig däremot inte vara 

ineffektiv i relation till assistenten, det kan dock nämnas att assistenten efterfrågade ett 

relationsskapande i den yrkesrelation som de tillsammans utövade.   

 

Den andra manliga ledaren har däremot ett ledarskap som är person- och relationsskapande med 

utgångspunkten att få assistenten att vara deltagande i arbetsprocessen, istället för att styra 

assistentens arbetsuppgifter.  

 

De kvinnliga ledarna har i jämförelse med männen större likheter i sina ledarskapsstilar. Deras 

ledarskapsstilar präglas båda av ett person- och relationsskapande gentemot sina assistenter. De 

skillnader som har observerats för det kvinnliga ledarskapet är att Ledare 3 är aningen mer 

uppgiftsorienterad än vad Ledare 4 är. Samt att Ledare 4 använder sig även av en deltagande stil 

där hon är mer aktiv och deltagande i arbetsprocessen, i jämförelse med att Ledare 3 inte är lika 

deltagande i arbetsprocessen, dock skapar hon ändå en entusiasm vars funktion är att engagera 

assistenten.  

 

De likheter som går att observera mellan manligt och kvinnligt ledarskap är att Ledare 2 (man) 

och Ledare 4 (kvinna) har exakt samma ledarskapsstil utifrån det teoretiska ramverket. Den ledare 

vars ledarskapsstil som är mest lik de ovanstående är Ledare 3 (kvinna). Skillnaderna som går att 
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utläsa gällande de manliga och kvinnliga ledarna är relativt små, då det endast går att utläsa att det 

är en ledare som har en utstickande ledarskapsstil. 3 av 4 ledare har liknande ledarskapsstilar som 

alla präglas av ett relationsskapande gentemot sin assistent, i jämförelse med en ledare vars 

ledarskapsstil präglas av en uppgiftsorientering. Eagly & Johnson (1990) har i sin forskning 

upptäckt att kvinnor i en större grad adopterar en deltagande ledarskapsstil än vad män gör. Utifrån 

detta kan det nämnas att de 2 kvinnliga ledare som undersökts inom bemanningsföretaget har 

använt sig mer eller mindre av en deltagande ledarskapsstil som präglats av deras 

relationssorienterade ledarskap. En av de manliga ledarna har däremot också använt sig av en 

deltagande ledarskapsstil gentemot sin assistent. Det kan därmed konstateras att denna typ av 

deltagande ledarskapsstil kan vara vanligt förekommande bland kvinnliga ledare, men detta 

utesluter inte att även manliga ledare adopterar denna stil.  

 

Huruvida en ledares kön påverkar en ledares ledarskapsstil är svårt att säga. Utifrån de traditionella 

perspektiven på manligt och kvinnligt ledarskap stämmer dessa perspektiv inte överens med denna 

studies resultat. Däremot kan det konstateras att de kvinnliga ledarna i en viss grad tenderar att 

följa det traditionella synsättet gällande hur kvinnor agerar som ledare. Huruvida en ledares kön 

är en bestämmande faktor gällande hur en ledare agerar kan det konstateras att könet inte verkar 

ha en avgörande påverkan på en individs ledarskapsstil. Detta kan även diskuteras och stärkas 

utifrån vad Alvesson & Billing (2000) beskriver gällande hur en ledares beteende kan formas av 

den organisatoriska kontext som råder. Alvesson & Billing beskriver att en ledares sätt att agera 

på kan i en stor grad istället bestämmas av den specifika arbetskontext och organisation som de 

arbetar inom. Denna arbetskontext kan därmed ha en större påverkan på en ledares agerande än 

vad deras kön har. Det kan även vara intressant att ta upp vad Trinidad & Noremore (2005) har 

nämnt om manligt och kvinnligt ledarskap. De beskriver att kvinnliga och manliga egenskaper i 

ledarskapskontexter till stor del kan vara relaterat till idéen om kön som social konstruktion. Dvs. 

att manliga ledare förväntas att agera på ett visst sätt och likaså de kvinnliga ledarna. Det är därmed 

nödvändigt att nämna att traditionella könsroller kan ha en påverkan på hur manliga och kvinnliga 

ledare beter sig. Dessa könsroller har en påverkan på en individ innan denne träder in i en ledarroll. 

Det är däremot svårt att i denna studie påstå att detta perspektiv har en konkret påverkan på 

ledarnas egenskaper, dock kan det var av vikt att nämna detta eftersom det belyser perspektiv som 

annars kan hamna i skymundan inom detta forskningsområde.  
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Skillnaderna mellan det manliga och kvinnliga ledarskapet som har observerats verkar inte ha en 

påverkan på assistenternas arbetsmotivation. Det verkar istället vara faktorer som berör en ledares 

personlighet och egenskaper och hur detta uttrycks i praktiken som påverkar en assistents 

motivation. Det kan konstateras att faktorer som exempelvis ansvarsdelegering och tillit kan skapa 

motivation för en assistent i en stor grad. Dessa faktorers påverkan kan eventuellt härledas från 

hur ledarna agerar gentemot sina assistenter. Egenskaper som relationsskapande och intresse för 

individen, som ledaren utstrålar, verkar påverka assistentens arbete och skapa en inre motivation 

för dem i en stor utsträckning.  
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8. Slutsats 
Det finns både likheter och skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap inom organisationen. 

I denna studie kan det konstateras att dessa likheter och skillnader påverkas av individens 

personlighetsdrag som därmed skapar dennes ledarskapsstil. Det som är viktigt att konstatera är 

att det finns fler likheter mellan respondenternas manliga och kvinnliga ledarskap än vad det finns 

skillnader. Dessa skillnader i ledarskapsstilar styr även till viss del assistenternas arbetsmotivation. 

De ledare som utför ett ledarskap som präglas av relationsskapande skapar i större grad en 

arbetsmotivation hos sin assistent. Ledarskapet som präglades av uppgiftsorientering skapade inte 

ett negativt samarbete, dock skapade det en efterfrågan om ett mer relationssorienterat ledarskap 

och en lättare stämning inom yrkesrelationen mellan ledare och assistent. Ännu en slutsats som 

kan dras är att en ledares kön inte har en korrelation med hur de agerar som ledare.  

 

 8.1. Arbetets bidrag 
Det som denna uppsats kan bidra med till forskningsområdet handlar om det mycket 

omdiskuterade kvinnliga ledarskapet. Utifrån studiens resultat kan vi konstatera att det kvinnliga 

ledarskapet tenderar, till en viss grad, att följa den traditionella synen på kvinnligt ledarskap. 

Denna traditionella syn, som förespråkar att kvinnligt ledarskap präglas av relationsskapande och 

en samarbetsvilja i arbetsprocesser, ser ut att finnas hos de två kvinnliga respondenter i studien. 

Det fanns även inslag av den traditionella synen på manligt ledarskap hos en av de manliga 

respondenterna. Denna respondents ledarskap var nästintill en kopia utifrån denna traditionella 

syn. Dock avvek en av de manliga respondenterna till fullo från denna traditionella syn. Vi kan 

dock inte medge att detta är ett konkret bidrag till forskningsområdet, utan snarare en typ av 

bekräftelse av den forskning som tidigare har genomförts inom området. Detta bidrag har däremot 

endast inslag av de traditionella perspektiven och inte en helt bekräftande bild om att det är på 

detta vis. 
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8.2. Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning som har uppkommit under studiens gång är att genomföra en 

liknande studie genom att ändra på avgränsningarna med fler antal respondenter för att på så sätt 

erhålla en bättre helhetsbild och trovärdighet. Detta skulle eventuellt bidra till att en mer trovärdig 

jämförelse mellan de manliga och kvinnliga ledarna. Vidare skulle det vara intressant att studera 

andra företag inom samma bransch för att se om man kan hitta likheter eller skillnader i 

ledarskapsstilar. Detta skulle ge ett bredare perspektiv på frågeställningen och man skulle kunna 

se om det finns gemensamma nämnare när det kommer till ledarskap och arbetsmotivation inom 

manligt och kvinnligt ledarskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63	
	

Referenser 
 

Vetenskapliga artiklar 
 

Brad Chapman J. (1975). Comparisons of Male and Female Leadership Styles. September 1, 1975 

vol. 18 no. 3 645-650. 

 

Brown M. Stephen. (1979). Male versus female leaders: A comparison of empirical studies. 

Volume 5, Issue 5 , pp 595-611. 

 

Billing, Y.D. and Alvesson, M. (2000), Questioning the notion of feminine leadership: a critical 

perspective on the gender labelling of leadership, Gender, Work and Organization, Vol. 7 No. 3, 

pp. 144-57. 

 

Coase. R.H. (1937). The Nature of the Firm. Economica, New Series, Vol. 4, No. 16. (Nov., 1937), 

pp. 386-405. 

 

Eagly, A.H. and Johnson, B.T. (1990), Gender and leadership style: a meta-analysis, 

Psychological Bulletin, Vol. 108 No. 2, pp. 233-56. 

 

Eagly, A.H., Makhijani, M.G. and Klonsky, B.G. (1992), Gender and the effectiveness of leaders: 

a meta-analysis, Psychological Bulletin, Vol. 117, pp. 125-45. 

 

Ferrario, M. (1991), Sex differences in leadership style: myth or reality?, Women in 

Management Review & Abstracts, Vol. 6 No. 3, pp. 16-21. 

 

Gibson, C. (1995), An investigation of gender differences in leadership across four countries, 

Journal of International Business Studies, Vol. 26 No. 2, pp. 225-79 

. 



64	
	

Grant, J. (1988), Women as managers: what they can offer to organisations, Organizational 

Dynamics, Vol. 16 No. 3, pp. 56-63. 

 

James S. Pounder; Marianne Coleman (2002) Women – better leaders than men? ’In general and 

educational management it still all depends’. Leadership & Organization Development Journal, 

2002, Vol.23(3), p.122-133. 

 

Jon Aarum Andersen Per H. Hansson, (2011). At the end of the road? On differences between 

women and men in leadership behaviour, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 

32 Iss 5 pp. 428-441. 

 

Kotter, J. P. (1990a). What leaders really do. Harvard Business Review, 68, 103-111. 

 

Trinidad, C. and Normore, A.H. (2005), Leadership and gender: a dangerous liaison?, 

Leadership & Organization Development Journal, Vol. 26 No. 7, pp. 574-90. 

 

van Engen, M.L., van der Leeden, R. and Willemsen, T.M. (2001), Gender context and leadership 

styles: a field study, Journal of Occupational and Organisational Psychology, Vol. 74, pp. 581-98. 

 

Yukl, G. (2006). Leadership: What is it? Sage publications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65	
	

 

Böcker 

Alvesson, Spicer (2012). Ledarskapsmetaforer. Studentlitteratur AB: Stockholm 

 

Alvesson, M & Sveningsson, S (2012) Organisatoner, ledning och processer. (Upplaga 2:1). 

Studentlitteratur AB: Lund. 

 

Bryman, A, Bell, E (2012). Företagsekonomiska forskningsmetoder. (Upplaga 2) Liber. 

 

Christerson, R. (1999). Chefens idébok: ledarskap för 2000-talet. (4., omarb. och utök. 

uppl.) Vikarbyn: Siljan. 

 

Connell, R (2009). Om genus. 2., utvidgade och omarb. uppl. Daidalos: Göteborg 

 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. (Upplaga 2) Studentlitteratur AB. 

  

Fagerfjäll, R. (2013). Sveriges näringsliv. Studentlitteratur AB: Lund. 

 

Forsell, A. Ivarsson Westerberg, A. (2007). Organisation från grunden. Liber AB: Malmö. 

(Upplaga 1:5) 

 

Granbom, A. K. (1998). Att motivera till hälsa. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Holmquist, C. (2009). Entreprenörskap på riktigt: teoretiska och praktiska perspektiv. 

Studentlitteratur AB: Stockholm. 

 

Hersey, P & Blanchard, K (1988) The Management of Organizational Behaviour. Utilizing Human 

Resources (5e upplagan). Englewood Cliffs, NJ: Practice Hall. 

 

Northouse, P. G. (2010). Leadership: Theory and practice (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage 



66	
	

                                       

Patton, Q. Michael. (2015). Qualitative research & evaluation methods: Integrating Theory and 

Practice. (4th edition) Thousand Oaks, California: SAGE publications, Inc.  

  

Yukl, G. (2006). Leadership in organizations (6e upplagan.). Upper Saddle River, NJ: Pearson-

Prentice 

 

Wright, P. (1996) Managerial Leadership - Elements of Business. 1th Edition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67	
	

Bilaga 
 

 

Frågor till medarbetarna 

 

Relation - kopplad till stilorientering, bortsett från fråga 1-2.  

 

• Berätta om din roll och dina arbetsuppgifter? 

• Hur länge har du jobbat på arbetsplatsen? 

• Vad har du för relation till dina medarbetare? 

• Vad har du för relation med chefen? 

• Anser du att relationen med din chef påverkar dig i ditt arbete? 

 

  Motivation - Kopplad till arbetsmotivationsavsnittet 

 

• Är din ledare/chef en man eller kvinna? (ej nödvändig om vi redan vet) 

• Vad motiverar dig i ditt arbete? 

•  Vad kan få dig att tappa suget/motivationen i ditt arbete? 

 

• Kan du känna att din ledare/chef påverkar dig positivt? 

  Följdfråga: beskriv på vilket sätt 

  

• Kan du känna att din ledare/chef påverkar dig negativt? 

  Följdfråga: beskriv på vilket sätt 

 

  

 

• Om assistenten har en kvinnlig ledare > Har du någon gång känt att du skulle vilja ha en 

manlig ledare? Varför, varför inte? 
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• Om assistenten har en manlig ledare > Har du någonsin känt att du skulle vilja ha en 

kvinnlig ledare? Varför, varför inte? 

 

  Ledarskap - kopplad till ledarskapsteorier samt stil- och situationsorienteringen. 

 

• Vad anser du är bra ledarskap? 

•  Hur delaktig känner du dig, känner du att chefen ger dig ett förtroende och ansvar? 

• Hur agerar din ledare/chef när han/hon ska delegera en arbetsuppgift till dig?  

• Är din ledare/chef intresserad av att du ska få vara med och bestämma arbetsuppgifter? 

• Vad anser du är viktiga egenskaper hos en ledare? 

•  Anser du att din chef har dessa egenskaper? 

• Vad skulle din chef kunna förbättra i sitt ledande? 

• Vad anser du att din chef gör bra i sitt ledande? 

• Har du upplevt att det är en skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap? 

 

  Kopplad till Solbergs definition om manligt och kvinnligt ledarskap.  

• Vilka av dessa 2 alternativs egenskaper anser du passa in bäst på din ledare/chef? 

 

Alternativ 1 är: Kontroll, samarbete, bestämdhet 

Alternativ 2 är: Relationer, likvärdighet, bestämdhet 

 

Följdfråga: Om inget alternativ stämmer överens överhuvudtaget, beskriv din ledare/chef 

med 3-5 egenskaper.  
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Kopplade till situationsorienteringen.  

• Fråga 1, Anser du att din chef har en hög eller låg uppgiftsorientering? (På vilket sätt?) 

 

• Fråga 2, Anser du att din chef har en hög eller låg relationsorientering? (På vilket sätt?) 

 

• Fråga 3, Anser du att din ledare/chef försöker åstadkomma en gemensam problemlösning 

och samarbete med dig? 

 

• Följdfråga: Stöttar din ledare/chef dig genom att låta dig ta eget ansvar? 

 

• Fråga 4, Om vi ser tillbaka på de arbetsuppgifter som du utför, anser du att du besitter 

kunskapen och erfarenheten att själv på egen hand utföra “vardagliga” arbetsuppgifter? 

(dvs. uppgifter som du har gjort många gånger förut, och därmed inte behöver fråga om 

råd från din ledare om) 

 

• Fråga 5, Anser du att du har kunskapen att helt och hållet på egen hand ta dig an helt nya 

arbetsuppgifter?  

 

• Fråga 6, Har du och din ledare/chef ömsesidiga dialoger gällande arbete som har 

genomförts av dig? Dvs. har ni diskussioner med varandra som tillåter er att ha åsikter om 

diverse arbetsrelaterade saker, ex. missnöje, lyckade projekt etc.  
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Frågor till ledaren 
 

Relationer - kopplad till stilorientering, bortsett från fråga 1-2.  

• Berätta om din roll och dina arbetsuppgifter? 

• Hur länge har du jobbat på arbetsplatsen? 

• Vad har du för relation till dina medarbetare? 

• Anser du att du försöker skapa relationer med dina medarbetare? 

• Anser du att relationen med dina anställda påverkar dig i ditt arbete? 

• Har du någon gång upplevt att du blivit bemött annorlunda pga. att du är en man/kvinna?  

 

·         

 

  Ledarskap - Frågor baserade på stil- och situationsorientering 

• Vad anser du är bra ledarskap? 

• Vad anser du är viktiga egenskaper hos en ledare? 

• Beskriv vad du själv anser ha för egenskaper som ledare. 

• Anpassar du ditt ledarskap till specifika situationer? 

• Beskriv hur du går tillväga för att delegera en specifik arbetsuppgift till någon av de 

anställda på bästa sätt, dvs. så att den anställda blir motiverad att ta emot arbetsuppgiften. 

• Vad anser du är kvinnligt ledarskap? 

• Vad anser du är manligt ledarskap? 

• Tror du att ditt kön har en påverkan på hur du agerar som ledare? Hur? Skulle du kunna ge 

ett exempel? 

• Vad anser du att du kan förbättra i ditt ledande? 

• Vad anser du att du gör bra i ditt ledande? 

 

  Motivation - Frågor baserade på arbetsmotivationsavsnittet 

• Vad motiverar dig i ditt arbete? 

• Vad kan få dig att tappa suget/motivationen i ditt arbete? 

• Vad betyder motivation för dig som chef? hur definierar du motivation? 


