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Förord 
 
Under arbetets gång, som jag anser har varit både spännande och lärorikt men på samma gång 
oerhört påfrestande för både mig själv och min omgivning, har jag fått möjligheten att 
reflektera över vad det är som genererar denna ständiga förundran och fascination över 
ledarskapets alla inneboende möjligheter. Jag tror att det hänger samman med det som Ludvig 
Wittgenstein funderade över: 
 

”Nästan på samma sätt som man säger att de gamla fysikerna plötsligt fann att de 
förstår för lite matematik för att kunna behärska fysiken, kan man säga att unga 
människor idag plötsligt befinner sig i den situationen att ett normalt gott förstånd inte 
mera räcker till för livets sällsamma anspråk. Allt har trasslat till sig så at man skulle 
behöva ett exceptionellt förstånd till att behärska det. Det räcker nämligen inte till att 
kunna spela spelet bra; utan ständigt uppstår frågan: ska detta spel överhuvudtaget 
spelas nu, vilket är det rätta spelet?”1  

 
Det vill säga att det räcker inte längre till att ”bara” vara chef över en organisation, det har 
kommit till så mycket mera som komplicerar ledarskapet och som kräver att ledarskapet 
utvecklas och att människorna i organisationen lär sig förstå vilka mekanismer som 
interagerar med varandra för att på så sätt kunna möjliggöra en utveckling. Chefen 
symboliseras inte längre med en ouppnåelig visionär människa utan ska i dagens krävande 
organisationer vara en ledare som både är visionär och som interagerar med de människor 
som organisationen rymmer. 
 
Människorna som har varit delaktiga i denna undersökning vill jag därför tacka, för utan deras 
engagemang och tankar om ledarskapet så hade det inte varit möjligt för mig att förstå vad 
deras yrkesroll innebär. Jag vill även tacka min handledare Per-Olof Olofsson vars visdom 
och erfarenhet har hjälpt mig att fokusera även i de djupaste dalarna och mörker. Mina 
kurskamrater, Per-Olof, Jayne, Bo och Susanne är fantastiska vänner som har medfört att 
resan som vi gjort tillsammans aldrig känts tråkig eller tidsödande, tvärtom så har tiden 
passerat alldeles för fort enligt min mening! 
 
Slutligen vill jag tacka min familj som förutom min förstående make Ian består av våra barn 
Alyssa och Alexander som den sista tiden har tyckt att mamma är en tråkig figur som jämt 
sitter framför datorn. Min kära syster och mamma som aldrig (inte direkt uttalat i alla fall) 
tröttnat på mina eviga funderingar och hjälp med avstavning och annat vill jag även tacka, 
Caroline och Yvonne ni är toppen! 
 
 
 
Jeanette Löfström Howe 
 

 
 
 

                                                 
1 Wiitgenstein, L. (1993). Särskilda anmärkningar. Stockholm, Thales. s.36 
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Abstract 
 
The purpose of this investigation is to reveal those hidden factors, which influence how 
leadership is practised, as well as the roles male and female play in their professions. 
Furthermore this investigation aims to elude the expectations and demands that leaders 
experience and their origin. 
 
The investigation is based on six interviews of senior managers, two male and four 
female. A qualitative approach has been utilized to penetrate the subject and 
understanding of the identified phenomenon.  
 
The theories employed to analyse the finding are Lincoln, Gerth & Mills and Merton. To 
further highlight certain specific results parts of Ahrne, Beck & Beck-Gernsheim theories 
have also been empoyeed.  
 
This study has generated a new concept, “Dual Leadership”, with the aim of 
understanding the more diffuse concept of “Female Leadership”. Via investigating how 
and if the respondents interact between their rolls, an understanding of the  
Socialisationprocesse significance identified factors that indirectly influence the shaping 
of leadership. 
 
The primary conclusion is that via disregarding the epithet female leadership and instead 
introduces the concept of Dual Leadership, both leaders and organisations despite gender 
can benefit and generate a richer and more equal society where experiences and 
knowledge are adopted.  
 
Keywords: Leadership, organisation, socialisation, roll, duality.  
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Abstrakt (svenska) 
 
Syftet med undersökningen är att synliggöra vilka bakomliggande faktorer det finns som 
påverkar utförandet av ledarskapet samt vilka roller som män och kvinnor agerar efter, i 
sin yrkesroll. Vidare ämnar undersökningen till att ge en ökad förståelse inför de 
förväntningar och krav som ledarna upplever och därtill även upphovet till dessa. 
 
Undersökningen är baserad på sex intervjuer av högre ledare, två män och fyra kvinnor. 
En kvalitativ undersökningsmetod har använts för att generera ett större djup i frågan och 
en förståelse inför det valda fenomenet i undersökningen.  
 
De teorier som använts för att analysera resultatet är Linton, Gerth & Mills, Merton. För 
att ytterliga belysa vissa aspekter som framkommit, har delar av Ahrne och Beck & Beck - 
Gernsheims teorier använts som ett komplement till de ovan redan nämnda teorierna.  
 
Undersökningen har genererat ett nytt begrepp, det Duala ledarskapet, i syfte att förstå det 
fenomen som det något diffusa begreppet ”kvinnligt ledarskap” har skapat en förväntning 
om. Genom att undersöka hur och om respondenterna interagerar mellan sina roller, har en 
förståelse för socialiseringsprocessens betydelse identifierat faktorer som indirekt 
påverkar ledarskapets utformning. 
 
Den huvudsakliga slutsatsen blir att genom att avfärda epitetet kvinnligt ledarskap och 
införa begreppet Dualt ledarskap, kan både organisationer och ledare, oavsett kön gynnas 
och generera ett rikare och mera jämställt samhälle där erfarenheter och kunskap tas 
tillvara. 
 
Nyckelord: Ledarskap, organisation, socialisering, roll, dualitet.  
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1. Inledning 
 
Det här är en uppsats som handlar om ledarskap. Jag har inte skrivit den för er skull utan för 
min egen. För att det fanns företeelser som jag uppmärksammat och som jag inte förstod.  
 
Ledarskapets mysterier och labyrinter engagerar på det sätt att alla människor mer eller 
mindre möter ledarskapet varje dag, i olika former och konstellationer. Vad är det då som gör 
det så mystiskt och svårfångat? Det kan vara så att ledarskapet helt enkelt finns så långt borta 
från den egna sfären och att det känns som om cheferna och ledarna vet och kan mest, och att 
det därför är säkrast att hålla sig på avstånd och ligga lite lågt. 
 
Så det gör de flesta av oss. Vi förhåller oss så långt bort vi kan från dem och kommenterar 
dem (ledarna) mest när de gör dumheter, det vill säga när de tar beslut som vi inte håller med 
om eller när de plockar ut gigantiska arvoden eller fallskärmar. Ledarskapet är helt enkelt i 
blåsväder i dagens moderna samhälle. 
 
Varför skriver jag en uppsats om det då? Varför göra allt det som det innebär att göra en 
undersökning, att forska om ett ämne, istället för att avvakta och se vad som kommer att ske?  
Jo, för att jag är nyfiken och jag tycker att jag kan skönja en förändring i ledarskapsbilden.  
 
Kommer ni ihåg någon gång på 90-talet när begreppet social kompetens myntades? Ungefär 
samtidigt tog diskussionen om det Kvinnliga ledarskapet fart. Vad är kvinnligt ledarskap och 
existerar det, frågade jag mig själv. Vad är det som kvinnor gör som män inte gör eftersom de 
trots allt inte har belönats med ett adjektiv framför sitt ledarskap? Vad är det som skiljer 
ledarskap från kvinnligt ledarskap? Stiftelsen Kvinnorforum är en organisation som aktivt 
arbetar med att stimulera möjligheterna för kvinnor genom information, utbildning, forskning, 
klientarbete och förändringsarbete, för att på så sätt förbättra villkoren för kvinnor ur ett 
genderperspektiv. De anser att olikheterna mellan kvinnligt och manligt ska användas som 
metod i förändringsarbetet.2 Frågan är om den tanken genererar bättre möjligheter och en 
större jämställdhet mellan kvinnor och män, eller om tanken konserverar och bevarar 
olikheterna mellan könen så att vi för alltid måste slåss om vilket kön som är det ultimata 
inom vissa yrkesområden. 
 
När stormen Gudrun vintern –05 drog fram över Sverige skadades mer än människor och våra 
skogar. För elbolagen som inte kunde leverera el för att träden slagit ner ledningarna var 
katastrofen ett faktum. När det nyputsade och omgrupperade energi företaget E.ON. (tidigare 
Öresundskraft) gick ut i media med sitt budskap, var den som levererade budskapet 
marknadschef i organisationen, och hon var kvinna. Det ”nya” budskapet var att det var 
kunderna som var i fokus och det var endast genom deras omsorg som företaget kunde växa 
och bli bättre. Miljöerna kring marknadschefen som vi såg på TV, var både stolta skogar och 
glasveranda med blommig duk och ängsblommor på bordet. E.ON. vädjade till oss som 
konsumenter genom den bild och förväntningar som vi i Sverige har av kvinnan, det vill säga 
att kvinnor är lika med trygghet, stabilitet och relationer. Borta var bilden av den starke men 
ensamme ledaren som solitt står stadigt i stormen. Det fanns en ödmjukhet och en vilja till 
kommunikation. Det var med utgångspunkt i dessa tankar som jag begav mig ut på fältet för 
att se om jag kunde hitta några svar på de frågor jag ställde mig själv. 
 
Jag intervjuade både män och kvinnor om deras syn på ledarskapet och vad de ansåg skiljde 
mellan kvinnligt och manligt ledarskap. Deras egen syn på hur de utförde sitt ledarskap och 

                                                 
2 http://www.kvinnoforum.se/stiftelsen/index.html  
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hur de såg på sig själv, självbilden. Jag fann intressanta kopplingar mellan de roller som 
respondenterna hade i sina olika livssfärer och hur de agerade i sina yrkesroller. Jag vill dela 
med mig av det jag sett och hoppas att ni kommer finna det lika intressant som jag. 
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1.1 Syfte och problemformulering 
 
Det övergripande syftet i undersökningen är att synliggöra vilka bakomliggande faktorer det 
finns som påverkar utförandet av ledarskapet och vilka roller som män och kvinnor använder 
sig av i sin yrkesroll samt om dessa skiljer sig åt mellan könen. Vidare syftar undersökningen 
till att ge en ökad förståelse inför de förväntningar och krav som ledarna upplever att de har 
på sig och upprinnelsen till dessa förväntningar. 
 
Det paradoxala fenomenet att många organisationer säger sig vilja ha kvinnor i ledningen men 
trots detta oftast inte har någon, eller kanske möjligtvis har en kvinna i ledningen, hoppas jag 
kunna förklara med utgångspunkt ifrån de intervjuer som genomförts och där analysen får 
belysa de sociala processer som genererar vissa förutsättningar. 
 
Som bakgrund till syftet ligger den förändring som trots allt skett inom näringsliv och 
offentlig förvaltning där det idag finns ett antal kvinnor på ledande poster. Det håller på att 
ske en förändring om än så långsam, och det är med förhoppningen att det fortsatta arbetet 
med att belysa problematiken för kvinnor på dessa poster, kommer att öppnas nya dörrar som 
ger större förutsättningar till jämlikhet mellan människor. 
 
Syftet med undersökningen har gett upphov till vidare frågeställningar; Hur agerar ledarna i 
sina yrkesroller? Vilken självbild har de i sin yrkesroll och i sitt hemliv? Vilka 
påverkansfaktorer, det vill säga vem eller vilka människor, eller kanske till och med vad 
upplever ledarna påverkar dem i sin yrkesroll? Hur kombinerar de sina livssfärer, i hem och 
på sitt arbete? Hur ser ledarna att de olika rollerna de agerar i påverkar deras utförande i 
ledarrollen? Hur ser ledarna själva på kvinnor och män inom sin yrkeskategori? 
 

1.2 Uppsatsens disposition  
 
I inledningskapitlet tas frågan om vikten av det effektiva ledarskapet upp och varför det har 
fått så stor betydelse i det moderna samhället. Det större perspektivet avsmalnas till att nå en 
mikronivå där syftet med uppsatsen förklaras och en frågeställning formuleras. 
I kapitel två ges en bakgrund till ledarskapets upprinnelse och en bild av hur ledarskapet har 
utformats och efter vilka visioner. Män och kvinnor i organisationens ledande positioner 
diskuteras och hur det idag förhåller sig fördelningsmässigt. Kapitel tre redovisar den 
teoretiska referensram som jag har utgått ifrån och som sedan har utvecklats med begrepp 
som tjänat empirins resultat. Därefter följer metodkapitlet, fyra som är en beskrivning av hur 
jag gått tillväga i min insamling av material och som är grunden för den analys som följer i 
kapitel fem. Detta kapitel som behandlar det insamlade materialet börjar med gemensamma 
nämnare för ledarna och sedan följer en redovisning av varje intervjuperson för att på så sätt 
ge en bild av respondenterna. Kapitel sex redovisar analysen av det insamlade materialet som 
jag kommit fram till och där den tidigare teorin kopplas samman med empirin. I kapitel sju 
ges en diskussion av som framkommit, och vad det kan generera. Kapitel åtta diskuterar 
tankar och reflektioner om ämnet som sådant. Kapitel nio är ett sammanfattande kapitel för 
dem som inte kan uppbåda styrka att läsa hela underlaget för mina resultat.  
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2. Bakgrund 
 
Ledarskapet har varit i fokus de senaste åren, och inte vilket ledarskap som helst, utan det 
kvinnliga ledarskapet. ”Kvinnor är bra för affärerna” kan man läsa i Ny Teknik den 19 
oktober 2005.3 Myten om att det finns ett manligt eller kvinnligt ledarskap är tryggt förankrat 
på arbetsmarknaden. Flera teorier inom organisationsteorin letar skillnader och likheter som 
gör att människor med olika ålder, bakgrund eller kön ses som olika lämpade att leda ett 
företag eller en projektgrupp. Är det så enkelt att man kan kategorisera utfallet av ledarskapet 
efter den ålderskategori eller det kön som ledaren tillhör? Har verkligen kvinnor och män 
olika egenskaper som gör dem bättre lämpade för vissa yrken, som till exempel ledare eller 
undersköterskor?  
 
Tanken om att det finns olika sätt att leda uppstod redan 1939 när Lewin, Lippit & White 
utförde det experiment som skulle resultera i att omvärlden insåg att olika ledarskapstilar 
leder till i olika resultat.4 Utifrån deras resultat ringade Fleischman & Harris 1962 in två 
dimensioner inom ledarskapet som de såg som intressanta: relations- och uppgiftsinriktat 
ledarskap. De fann att de mest effektiva ledarna var både uppgifts och relationsinriktade, det 
vill säga att de hade en inriktning som innebar att de engagerade sig i människorna och tog 
hänsyn till dem.5 Likert (1961) som genomförde en liknande studie och hade liknande 
resultat, kom dessutom fram till att de mera relationsinriktade ledarna därtill hade större 
effektivitet i det långa tidsperspektivet än vad det uppgiftsinriktade ledarna hade.6  
 
Den tanken startade förutsättningarna för Human relations, idén om att kommunikation och 
att skapa relationer för att bli effektivare i en organisation hade grundats. Hur kan det 
kvinnliga ledarskapet kopplas samman med Human relations? Den traditionella bilden av en 
organisation ger en starkt hierarkiskt strukturerad organisation som skickar ut budskap och 
information till medarbetarna. Principen om human relations visade istället på en otraditionell 
struktur av kontroll där kommunikation och relationer individerna emellan i organisationen 
sågs som huvudsaklig. Detta menade Holloway gav feminint kodade principer som det är 
rimligt att anta har genererat den bild av det kvinnliga ledarskapet vi har idag.7  
 
För att återgå till den forskning som har utförts inom området, så genomförde Mintzberg på 
70-talet en undersökning av chefer i arbete för att se hur de agerade i sin yrkesroll. Det visade 
sig att bilden av den lugna och organiserade chefen sällan var riktig, istället visade Mintzberg 
att chefskapet bestod av ständiga förändringar och ett hektiskt arbetstempo. Besluten som togs 
var sällan så genomtänkta och ordnade som de tänkte sig.8 De chefer som sa sig arbeta efter 
en strategisk planering, det vill säga att de såg sitt arbete som att de gick från analys till mål, 
handling och resultat, hade svårt att utföra det i verkligheten. Många av cheferna i 
undersökningen fortsatte att arbeta efter denna linjära plan trots att de såg uppenbarliga 
brister. Anledningen till att de fortsatte sin utstakade bana var att de trodde på arbetsmetoden 
som sådan, som var uppgjord efter den norm för ledarskapet som gällde och fortfarande 
gäller. Formen för ledarskapet gav cheferna en känsla av trygghet i sin föreställning om sitt 

                                                 
3 Tidningen Ny Teknik, 050919, nr.42. s.6.  
4 Lewin, K., Lippit, R. & White, R. (1939). Patterns of Aggressive Behavior in Experimentally Created Social 
Climates. Journal of Social Psychology, 10. 
5 Fleischman, E.A. & Harris, E.F. (1962). Patterns of Leadership Behavior Related to Employee Grievances and 
Turnover. Personnel Psychology, 15. 
6 Bolman, L., Deal, T., E. (2004). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Studentlitteratur, Lund. 
7 Holloway, W. (1996). Men as Managers, Managers as Men. Critical Perspectives on Men, Masculinities and 
Management. 
8 Bolman, L., Deal, T., E. (2004). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Studentlitteratur, Lund. 
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arbete. Chefernas bild av ledarskapet var inte överrensstämmande med hur de agerade i 
verkligheten. 
 
Oavsett hur ledarskapet har differentierats så har ledningen i organisationer i huvudsak bestått 
av män. Fortfarande är det män som dominerar på de högre posterna, även om det idag finns 
en tendens till att fler kvinnor tar plats på de högre positionerna. Telia Sonera har i sin 
ledningsgrupp nio män och en kvinna, Teleca som är ett annat stort företag har åtta män och 
inga kvinnor i sin ledningsgrupp.9 Trots negativa siffror, så visar en del tecken att det är på 
väg att vända. Det står till exempel att läsa i Dagens Nyheter den 18/1-06: 
 

 ”År 2006 spås bli ett starkt år för svenska företag Då ökar även efterfrågan på bra 
marknadsföring. Produktplacering, bloggar och kvinnliga profiler blir några av årets 
pr-trender, enligt Marta Karlqvist, vd på pr-byrån Bite Communications. Det finns ett 
oerhört sug efter kvinnor i medierna. Det har pratats länge om vikten av kvinnliga 
chefer och styrelseledamöter. Jag tror att många företag kommer att försöka bygga 
profiler kring kvinnliga chefer”.10  

 
Att fler kvinnor får betydande poster inom organisationer och förvaltningar är en vision som 
troligtvis kommer att besannas. Ändå så kvarstår problematiken i att det kallas för kvinnligt 
ledarskap, precis på samma sätt som det för kvinnor som spelar fotboll kallas för damfotboll 
eller att kvinnorna som spelar ishockey i landslaget kallas för ”damkronor” istället för ”tre 
kronor”. Resonemanget leder oss tillbaka till den undran som formulerades i första stycket; är 
ledarskapet så enkelt att det går att kategorisera efter ålder och kön? Jag har inte svaret på 
frågan, men jag anser det rimligt att det borde finnas andra kategorier att hänvisa till för att 
skapa bättre och jämnare förutsättningar för både män och kvinnor oavsett yrkesgrupp. Detta 
är den tanke som har legat som bakgrund till den undersökning som genomförts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
9 Ny Teknik. 19 oktober 2005. Nr 42. s. 6 
10 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=513772&maNo=-1 (060117) 
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3. Metodernas praktiska tillämpning 
 
Jag hade en tanke, en idé om att kvinnliga ledare användes som symboler, som någon form av 
trendbarometer för hur modern och framåtskridande en organisation var. Jag hade sett i inslag 
på tv och i andra medier hur organisationerna använde sig av könet som något som 
automatiskt genererade vissa förväntningar. Dessa förväntningar kände jag själv av i mitt 
naiva, fördomsfulla huvud. Jag kände att detta vill jag undersöka på något sätt, vad var 
kvinnligt ledarskap och fanns det något sådant som hette kvinnligt ledarskap, det vill säga vari 
låg skillnaden mellan män och kvinnor i rollen som ledare? Min förförståelse om området låg 
på samma nivå som det gör för det flesta av oss, det vill säga att vi i vårt dagliga arbete har 
kommit i kontakt med bättre eller sämre ledare som har gett oss en inblick i vad ledarskapet 
kan innebära för de underlydande. 
 
Min förundran över det kvinnliga ledarskapet var tvunget att på något sätt resultera i ett 
empiriskt material som skulle kunna tolkas och analyseras. Hur skulle jag då gå tillväga?  
 
Jag bestämde mig för att intervjua män och kvinnor både inom offentliga och privata 
organisationer. Vilken organisationsform de arbetade i, såg jag inte som så betydande då det 
handlade om ledarskap som ju faktiskt existerar i båda formerna. Däremot såg jag det som 
intressant att ha med både offentlig och privat organisation då det sällan görs undersökningar 
där båda förvaltningsformerna representeras. Urvalet av respondenter skulle baseras på ledare 
som varit verksamma i ett antal år för att på så sätt ha fått en inblick i vad ledarskapet innebar. 
Vidare var jag intresserad av att tala med både män och kvinnor för att se om bilden av 
ledarskapet såg olika ut beroende på vilket kön de tillhörde. Eftersom kvinnligt ledarskap inte 
är ett klart definierat ledarskapsområde och antalet kvinnliga ledare på marknaden är relativt 
få, valde jag att göra ett icke- sannolikhetsurval. Människorna som ingått i undersökningen 
har inte utgjort ett slumpmässigt urval, utan kan istället ses som ett subjektivt urval där jag 
som forskare varit medveten om att de respondenter som valts ut har haft kunskap och 
erfarenhet från området.11  
 
Genom egen och andras kunskap och kännedom om ledare inom de privata och offentliga 
organisationerna så tog jag till slut kontakt med mina tilltänkta respondenter. Det resulterade i 
att jag till slut genomförde sex kvalitativa intervjuer varav fyra var kvinnor och två var män. 
Jag ansåg att antalet respondenter skulle vara tillräckligt för att ge en god bild av ledarskapets 
innebörd, samt att intervjua fler kvinnor än män kunde ge en förklaring till vad det är som 
ligger till grund för begreppet kvinnligt ledarskap. En kvinna och en man arbetade i privata 
organisationer och tre kvinnor och en man arbetade i den offentliga verksamheten. Eftersom 
en del av mina respondenter valde att vara anonyma i undersökningen så har jag valt att i 
vissa fall beskriva de områden som de är verksamma inom istället för att skriva ut deras 
formella yrkestitel, då detta skulle innebära att anonymiseringen riskerades.  
 
Jag har således intervjuat en man som är kommunchef i en mindre kommun i Skåne och en 
man som är global personalchef inom ett världsledande företag. Av de kvinnliga 
respondenterna är en verksam som biträdande rektor vid en lågstadieskola, den andra kvinnan 
är administrativ chef vid tekniska förvaltningen, den tredje kvinnan är chef inom en sektor 
som är tungt mansdominerad och där både personal och chefskap består av 98 % män. Och 
slutligen en kvinna som arbetar som verkställande direktör på ett globalt transportföretag i 
nordvästra Skåne.  
 

                                                 
11 Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken, Studentlitteratur, Lund. 
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Intervjuerna hade en semistrukturerad karaktär12 där jag ställde öppna frågor som det var 
meningen skulle generera ytterligare frågeställningar och mera ingående information, det var 
frågor som Berätta lite om dig själv och din uppväxt eller Vilka ideal, normer och krav har 
man att förhålla sig till som ledare? Med mig på fältet hade jag min förundran över vad det 
kvinnliga ledarskapet var och den frågeställning som jag ursprungligen formulerat. Jag hade 
bestämt vilka sociala teorier jag skulle utgå ifrån och hur jag skulle gå tillväga. Forskarens Jag 
hjälpte till att öppna frågan och skapa intresse, respondenternas svar och egna erfarenheter 
gav ny insikt och förståelse. Min erfarenhet och kunskap i att generera en god stämning så att 
respondenten kände sig avslappnad och villig till att dela med sig av erfarenheter från sitt liv 
var direkt sammankopplat till de resultat som framkommit. Det vill säga att individen kände 
av att jag var genuint intresserad av det som framkom och inte försökte styra in samtalet på 
det som min mall sa. Jag försökte att dra nytta av mina personliga förtecken och erfarenheter 
för att skapa kontakt och för att se det som individerna såg, fast genom mina ”glasögon”.13 
 
Vad innebär då ”god stämning” och ”avslappnad miljö”? För mig handlade det om att skapa 
ett förtroende mellan mig och den intervjuade.14 Respondenten skulle känna att jag var 
uppriktigt intresserad av dennes situation och ville ta del av det som de hade att berätta. När 
jag tog kontakt med mina intervjupersoner bestämde vi tid och plats utifrån hur deras 
arbetsdag såg ut. Det innebar att jag med tre av mina respondenter, två kvinnor och en man, 
fick möjlighet att följa med i verksamheten och närvara vid några möten med personal. 
Intervjuerna genomfördes antingen före eller efter mötet med personalen. Att få lov att vara 
med på detta sätt innebar att jag fick en möjlighet att få en utvidgad förståelse för hur 
respondenternas vardag såg ut eller vad ledarskapet kunde innebära för dem i den konkreta 
kontexten. Att göra intervjuerna på arbetsplatserna innebar dessutom att jag fick inblick i 
lokalerna och miljön vilket är något som Karin Widerberg i Kvalitativ forskning i praktiken 
påtalar som väldigt givande för kvalitativ forskning.15 Fysikaliteterna, lukterna och ljuden 
gjorde arbetsplatsen påtaglig för mig. Jag fick en ram i vilken jag kunde placera in, se och 
förstå intervjupersonerna. Att därtill få se ledarna i aktion och möta personalen i deras 
kontext, gav naturligtvis ytterligare värdefull information att bearbeta. 
 
Att intervjua respondenterna på deras arbetsplats var med andra ord otroligt givande och hade 
stora fördelar. Samtidigt så kan jag se att det finns nackdelar med intervjuer på arbetsplatsen, 
då man löper större risk för att bli avbrutna av både telefon och människor som kommer in. 
Under en av intervjuerna gick brandalarmet i huset igång, vilket fick till följd att hela 
byggnaden utrymdes på människor, utom vi som lugnt satt kvar tills vi kunde se brandbilen 
från fönstret och först då förstod att det var i ”vår” byggnad det förmodades brinna, vilket det 
trots allt lyckligtvis inte gjorde!  
 
I själva intervjusituationen använde jag mig av en bandspelare för att spela in intervjun, jag 
hade med mig papper och penna för att kunna skriva ner ickeverbala kommunikationsmedel 
som kommer till uttryck genom ansiktsutryck eller kroppsspråk. Min inledande fråga var om 
de ville vara anonyma, vilket vissa kände som avgörande för att vara med i undersökningen 
och andra brydde sig mindre om. Som följd av respondenternas olika svar anonymiserades 
alla personer som intervjuats. Varje intervjuperson blev även tillfrågad om de kände sig 
bekväma med att spela in intervjun, vilket de sa sig inte känna några obehag av. Samtliga 
intervjuer skedde på respondenternas egna kontor där de därmed kunde känna sig hemma och 
bekväma. Efter att respondenten satt sig försökte jag att hitta en plats där jag inte skulle sitta i 

                                                 
12 Alvesson, M., Deetz, S. (2004). Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur, Lund. 
13 Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken, Studentlitteratur, Lund. 
14 Ibid. 
15 Widerberg, K. (2004). Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur, Lund. 
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rakt konfronterande position, utan istället satte jag mig snett sidan om, för att undvika att 
respondenten skulle få en känsla av utfrågning och därmed inta ett mera förbehållsamt sätt.16 
 
Min strategi inför mötet med ledarna så olika ut beroende på vilket kön de tillhörde.17 I mötet 
med de kvinnliga ledarna hade jag en föreställning om att det gick att mötas på någorlunda 
lika förhållanden. Jag hade med andra ord inte någon särskild frisyr eller klädkod förutom att 
vara ”lagom” uppklädd och se välvårdad ut. Detta visade sig fungera då kommunikationen 
fungerade bra och vi snabbt hittade ett sätt att tala på som visade på gemensamma nämnare 
och förståelse. Inför mötet med männen hade jag en föreställning om att jag skulle möta dem 
mera konkret och precist, låta dem tala och absolut inte rycka in med följdfrågor om pausen 
blev för lång. Min erfarenhet från styrelserum och tidigare arbetserfarenheter sa mig att det 
vore mest fruktbart. Det intressanta var att min strategi inför mötet med de manliga ledarna 
visade sig vara delvis rätt, eller fel hur man nu vill ha det. Frisyren (uppsatt och stram) och 
kostymen genererade i det första mötet en avslappnad samtalston och lät efter en stund visa 
att vi var på samma ”våglängd”. Inför den andra intervjun med den sista manliga 
respondenten gjorde jag likadant, men fann att han var avslappnad och generös med sina 
erfarenheter från början, jag kände inte att de yttre symbolerna eller mitt försiktiga 
förhållningssätt genererade en bättre atmosfär, ”situationen” fungerade, troligtvis oavhängigt 
av hur jag klätt mig och uppträdde. Detta återkommer jag till i presentationen av empirin där 
ni kommer att förstå vad det är jag menar. Oavsett hur det fungerade så anser jag att det är 
viktigt att ha en strategi, att tänka igenom hur man uppträder och bemöter de intervjuade för 
att få intervjuerna och kommunikationen att fungera.   
 
Men när jag genomfört mina intervjuer och studerade resultatet av dem, slog det mig att jag 
agerade efter den ordning man enligt gängse litteratur borde genomföra en undersökning, och 
inte alls som jag själv skulle vilja arbeta. Jag försökte trycka in det resultat som framkommit i 
de mallar som jag från början ställt upp, utan att ta hänsyn till det som jag faktiskt kunde 
utläsa i materialet. 
 
Jag bestämde mig för att vända på arbetsordningen. Istället för att försöka bekräfta den tanke 
som jag haft ursprungligen, så vände jag på ordningen och valde att utgå ifrån det insamlade 
materialet. Jag tänkte mig att det insamlade materialet skulle få ”tala” för sig själv. Becker 
diskuterar problemet med att gå ut i fält och studera det man förväntas studera efter det 
organisationsschema och de teorier som uppställts, det vill säga det som jag tänkte mig från 
början: 
 

”And, having looked at what we’ve decided to look at, we pretty much ignore 
everything else that’s going on, which seems routine, irrelevant, boring: Nothing’s 
happening. The idea that we should only attend to what is interesting, to what our 
previous thinking tells us is important, to what our professional world tells us is 
important, to what the literature tells us is important, is a great pitfall.”18 

 
Jag ville med andra ord göra det som Becker indirekt i citatet sa, att ge mig ut i fält för att se 
och observera, för att hitta det i resultatet som var intressant utan att ha en särskild social teori 
i åtanke, eftersom jag ansåg att det hade begränsat mitt seende. Nu hade jag hade redan varit 

                                                 
16 Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken, Studentlitteratur, Lund. 
17 Enligt Widerberg, K. (2004). Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur, Lund, är det väsentligt att 
innan intervjuerna påbörjas, funderar över vilka situationer man kan ställas inför. Man måste ha en strategi för 
hur man vill bemöta respondenterna, både symboliskt och genom uppträdande. 
18 Becker, H., S. (1998) Tricks of The Trade. How to think about your research while you’re doing it. The 
University of Chicago Press, Ltd., London. s. 96 
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ute på fältet och sett, så den biten kunde jag inte spola tillbaka, men jag kunde välja att inte 
sätta på skygglapparna och endast fokusera på det som varit meningen från början. Frågorna 
som jag hade haft med mig och som var formulerade efter min ursprungliga tanke hade 
genererat ett flöde av information och intressanta perspektiv som jag inte kunde förneka och 
som jag inte ville vända blicken ifrån. Det insamlade materialet förändrade helt enkelt min 
ursprungliga tanke då jag kunde se mönster och aspekter som var för intressanta för att 
motstå.  
 
Problematiken i metoden som Becker föreslår och som jag använt mig av är att man som 
forskare kan få kritik för att man ser det man vill se, det vill säga att forskarens Jag påverkar 
och influerar materialet. Detta är kritiken till den hermeneutiska forskningsmetoden som 
innebär att man som forskare betonar betydelsen av tolkning och förståelse.19 Metoden anser 
jag genererar precis tvärtom en kunskap och en förståelse som är grundad utifrån det som 
respondenterna delat med sig av och inte något som ställts upp på förhand och som ska 
bevisas eller motbevisas. Alla människor bär med sig en uppfattning om sin egen identitet 
oavsett om den är ”sann” eller inte. Det innebär att samhällsforskare måste tolka och förstå 
händelser och situationer som de intervjuade redan tolkat och satt in i sitt sammanhang. Detta 
tolkningsförfarande kallar Giddens för dubbel hermeneutik.20 Validiteten borde därför i denna 
undersökning få sägas vara hög, eftersom det är materialet som har fått tala och inte 
forskarens i förväg bestämda sociala teori som har bevisats eller motbevisats. 
 
När det insamlade materialet nu låg framför mig och jag kunde skönja vissa mönster och dra 
vissa paralleller, så insåg jag att jag det var genom dialogen mellan empiriska data och 
relevanta teoretiska begrepp som jag kunde utveckla begrepp som skulle kunna förklara det 
jag såg. Än en gång kom Becker till mitt förfogande i uttrycket av mitt sätt att arbeta på: 
 

”But my favourite way of developing concepts is in a continuous dialogue with 
empirical data. Since concepts are ways of summarizing data, it’s important that they 
be adapted to the data you’re going to summarize”.21 

 
Det material som framkommit genom intervjuerna behandlades som genom en process där det 
framkomna ställdes mot det som gängse teoretiska begrepp förklarade. Genom att då utföra 
det trick som Becker benämner ”The Wittgenstein Trick”, det vill säga att genom att 
subtrahera faktorn kvinnliga från ledarskap och se vad som blev över, så kunde jag se vad det 
var som eventuellt skiljde ledarna åt, och på så sätt komma åt kärnan i problemet.22 Becker 
förklarar i sin bok hur Wittgensteintricket fungerar, han tar ett exempel då han satt i en panel 
som skulle diskutera moderna konst. En av de andra i panelen berättade att han hade en 
konstsamling som han hade startat för tre år sedan. Mannen talade länge och väl om sin 
konstsamling och om vilka föremål och tavlor han hade, vilket fick Becker att fundera över 
varför hans tavlor och föremål hemma inte sågs som en konstsamling. Svaret var att Becker 
inte talade om och såg tavlorna som en konstsamling, de hade inte en målinriktning utan var 
föremål som utan mål och struktur köpts in för att Becker tyckte om dem. Den andre 
”konstsamlaren” hade en samling konst som samlats in med hjälp av rådgivare och genom en 
upplärd känsla för vilken konst som var den ”rätta”. Wittgensteintricket som Becker sökte 
lösningen till sitt problem med, hjälpte även mig att se vad som verkligen var kärnan i 
                                                 
19 Rosengren, K., E., Arvidson, P. (2002). Sociologisk metodik. Liber AB, Malmö. 
20 Giddens, A. (1976). New rules of a sociological method: a positive critique of interpretive sociologies. Basic 
Books, Ins., publischers. New York. 
21 Becker, H., S. (1998) Tricks of The Trade. How to think about your research while you’re doing it. The 
University of Chicago Press, Ltd., London. s. 109 
22 Becker, H., S. (1998) Tricks of The Trade. How to think about your research while you’re doing it. The 
University of Chicago Press, Ltd., London id.  
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fenomenet istället för att bli förblindad av de föreställningar som förknippas med kvinnligt 
ledarskap.  
 
Vilka föreställningar förknippas med kvinnligt ledarskap? På samma sätt som Parson menar 
att vi bör sträva efter att skapa allomfattande teorier (”grand theories”)23 så uttrycker Becker 
meningen att för att kunna utveckla begrepp och koncept, så måste de gå att generalisera.  
Detta borde i mitt fall borde innebära att för att kunna förstå vad kvinnligt ledarskap är så 
måste kvinnligt ledarskap inbegripa hela skalan av kvinnliga ledare, hur kvinnliga ledare är i 
Sverige, hur de är utomlands och hur de var för 20 år sedan. Det är då som det går att se hur 
ledarskapet fungerar och generera begrepp som förklarar vad det är som underhåller denna 
sociala konstruktion av ledarskapet enligt Becker.24 Beckers bild av vad ett begrepp är, anser 
jag är en tvivelaktig bild. Det är rimligare att se begrepp som abstraktioner som är giltiga i fler 
fall än där de existerar, på samma sätt som Weber använder sig av sina idealtyper och som 
innebär att ett begrepp inte nödvändigtvis behöver innefatta alla olika kategorier av till 
exempel ledarskapet. 25 Begrepp skall enligt min mening inte ses som solitärer som står för 
skeenden som är universala utan istället som något som ska finnas och användas för att göra 
de händelser som vi ser omkring oss begripliga och möjliga att förklara.  
 
För att göra det förståeligt och lättillgängligt för läsaren vad det var som jag kunde skönja i 
min undersökning så valde jag att redovisa det empiriska materialet enligt de kategorier jag 
kunde sortera ut. Det innebar att empirin inte redovisades under de ursprungliga teman som 
jag använt mig av för intervjuerna. Anledningen till att de gamla temana ersatts var att jag nu 
kunde se en annan bild av ledarskapet. De inledande frågorna hade tjänat sitt syfte som stöd 
och inriktning och nu kunde jag se vad det var som var intressant, vilket gjorde att jag  
förändrade min utgångspunkt efter de nyvunna insikter som gjorts. 
 

                                                 
23 Parsons, T. (1951). The Social System. Tavistock, London  . 
24 Becker, H., S. (1998) Tricks of The Trade. How to think about your research while you’re doing it. The 
University of Chicago Press, Ltd., London.  
25 Giddens, A. (2000). Sociologi. Studentlitteratur, Lund.  
(Webers idealtypsbegrepp innebär en abstrakt beskrivning som består även om man betonar vissa drag i verkliga 
fall, för att hitta de egenskaper som är mest väsentliga.) 
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3.1 Egna reflektioner över vald metod 
 
När man genomför en undersökning så går man som forskare igenom olika faser. Från början 
har man en klar bild av vad det är man vill undersöka och hur man ska gå tillväga för att få 
svar på det man är intresserad av. Efterhand som bilden växer fram och man intervjuar sina 
valda respondenter så kommer alltid tvivlen om vad det är som man inte sett, och vad man 
eventuellt har missat genom att göra som man ursprungligen tänkt att göra. I mitt fall innebar 
det att jag stannade upp, reflekterade över vad det var som jag höll på med och om det var så 
att den frågan jag ställt från börja på något sätt hade förändrat sig med den information som 
jag tillgodosett mig.  
 
Jag insåg med hjälp av min handledare vilka delar av undersökningen som var fruktbara att 
fortsätta på och vilka delar som inte skulle fortsättas med för att inte tappa fokus. Att på detta 
sätt justera sin ursprungliga väg ser jag som något jag lärt mig av ifrån tidigare erfarenheter, 
att inte stoppa huvudet i sanden och köra på i samma hjulspår för att man bestämt så från 
början, utan istället ha ögonen öppna och i tid inse vad det är man måste förändra för att få ett 
bättre resultat. Kanske det är just här som den hermeneutiska arbetsmetoden kommer in i 
bilden, att våga se vad det är man arbetar med och anpassa sitt arbetssätt efter de förhållande 
som råder. 
 
Att få möjligheten att möta människor i deras vardag och få en förståelse för deras villkor ser 
jag som en oerhörd fördel när man genomför kvalitativa undersökningar som kan innehålla 
information som är känslig för de delaktiga. Jag upplever att de intervjuer som har genomförts 
har fungerat bra och vi har mött varandra i det gemensamma intresset för ledarskapsfrågan. På 
samma gång så kan man alltid rannsaka sig själv och så här i efterhand lyssna av 
inspelningarna och säga att, kanske skulle jag som forskare gjort si eller så här istället. Men 
att intervjua människor är en interaktionssituation som aldrig är likadan, det är ett samspel 
som är beroende av de aktörer som är med och därmed även en situation som är olika 
beroende på de människor som ingår i den.  
 
En fördel som man får av att genomföra kvalitativa intervjuer är att man har möjlighet att 
verkligen låta intervjupersonen tala. Detta kan innebära att man inte håller sig inom det som 
man från början föresatt sig samtalet skulle handla om, men märkligt nog så kommer man 
alltid tillbaka till ämnet och kan då se att man som forskare har fått en vidare och större bild 
av intervjupersonens bild av sin omgivning. Detta har jag sett som oerhört berikande och med 
en stor ödmjukhet, att människor låtit mig ta del av livserfarenheter som kan betraktas som 
känsliga och utlämnande. Häri ligger en stor fördel av att genomföra en kvalitativ 
intervjumetod, i en motsvarande kvantitativ situation hade forskaren gått miste om 
möjligheten att följa upp en fråga eller helt enkelt att skapa den större förståelsen för vad 
begrepp och ord betyder för den intervjuade.  
 
När man väljer sin undersökningsmetod så är alltid ambitionen att sträva efter att nå en så hög 
reliabilitet och validitet som möjligt. För en del människor ses det som svårt att uppnå då 
forskaren själv är delaktig i undersökningen. Jag säger att det är svårt att undgå att vara en del 
av undersökningen om det är så att man vill få ut någon verklig kunskap om det man är 
intresserad av om det nu är så att människor är del av det man är intresserad av. Det man som 
forskare istället gör är att man delger läsaren vad förutsättningarna varit, det vill säga att man 
talar om vem man är och vilka erfarenheter man har samt hur undersökningsprocessen gått 
till. Sedan är det upp till läsaren själv om han anser att materialet verkar tillförlitligt och 
trovärdigt. 
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Så här i efterhand så kan jag se att de observationer som gjorts har varit lärorika och 
intressanta. För att förbättra min förståelse och kunskap skulle jag ha kunnat genomföra 
observationer med samtliga informanter. Detta har jag inte gjort på grund av två orsaker. Den 
ena är att det inte var möjligt för mina intervjupersoner att låta mig följa med, och den andra 
är att det av tidsperspektiv inte gick att boka in en dag när det fungerade för både mig och 
mina intervjupersoner att jag följde med dem. Tidsramar är inte ett bra argument men ibland 
tyvärr väldigt påtagliga. Utifrån utgångsläget så upplever jag ändå att de intervjuer och 
observationer som gjorts har varit givande och intressanta och att jag med det insamlade 
materialet haft fullt tillräckligt med information för att kunna fokusera på det som var 
avsikten att undersöka.  
 
Det är värt att uppmärksamma ännu en gång att det som var avsikten att undersöka från början 
inte har resulterat i en färdig uppsats. Det insamlade materialet har istället genererat en annan 
frågeställning som gjort att jag växlat spår och istället för att genomföra det som 
ursprungligen var tänkt, förhåller jag mig till empirin på ett mera praktiskt och empirinära 
sätt. 
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4. Teori 
 
Jag har en vän som bara reser med flygbolag som har kraschat på de linjerna hon ska resa på. 
Hon har en teori om att det är statistiskt omöjligt att just de flygbolagen skulle krascha på de 
linjerna – en gång till! 
 
Att använda sig av teorier är något som varje människa gör, nästintill varje dag i sitt liv. På 
olika sätt kanske, men ändå. Teorierna hjälper till att förklara saker för oss, att fatta ett beslut i 
olika mer eller mindre svåra situationer. Teorier är något som finns till för att se det som 
ligger rakt framför näsan på oss, och eftersom samhället ständigt förändras måste även de 
teorier som formulerats utvecklas och förstås på nya sätt… 
 

4.1 Rollteori 
 
De förväntningar, normer och regler som är associerade till en social position eller uppgift 
och som vi agerar i enlighet efter, kan ses som ett rollagerande. Ralph Linton är sociologen 
som lanserade begreppet och som genom sitt rollbegrepp ville förtydliga detta agerande. 
Linton skiljde mellan position och roll och menade att position var de krav och rättigheter 
som en person hade och roll var det fysiska utövandet av dessa positioner. Linton ville 
dessutom påvisa vikten av att se skillnaden mellan de uppnådda och de önskade positionerna, 
eftersom dessa sällan är desamma.  
 
Enligt Linton är de tillskrivna positionerna sådana positioner som förväntas av individen, 
positioner som inte hänger samman med personens förmåga eller särskilda kvalitéer. Det är 
positioner som är förutsägbara och som individen blir intränade till att agera efter från den 
dag de födds. Den uppnådda positionen handlar om individens förmåga att uppnå särskilda 
kvalitéer som gör att de sträcker sig lite längre inom just detta område. Den uppnådda 
positionen finns inte med från födseln utan är något som individen genom egen förmåga 
uppnår. 
 
Det är intressant att Linton säger att de flesta positioner som en individ har är de som är 
tillskrivna från början vilket innebär att det är oerhört svårt för en individ att förändra den 
ordning som individen föds in i. Hur en individ än agerar så har individen vissa positioner 
som är tillskrivna och som det nästintill är omöjligt att komma ifrån. Linton menar dessutom 
att människor har en fantastisk möjlighet att anpassa sig efter det som krävs av dem, vilket 
gör det möjligt för individen att uppfylla den position som ålagts honom: 
 
”Fortunately, human beings are so mutable that almost any normal individual can be trained 
to the adequate performance of almost any role”.26 
 
Möjligheten att anpassa sig efter de krav och förväntningar som Linton talar om, innebär att 
människor agerar i flera olika roller beroende på vilken omgivning de befinner sig.  
Just att en individ besitter flera olika roller i en person beskriver Gerth & Mills utifrån ett 
helhetsperspektiv som att en individ innehar ett rollknippe som den använder sig av.  
 
I boken ”Character and social structure The psychology of social institutions” beskriver 
Gerth & Mills hur människor använder sig av rollknippen för att fungera i samhället. De 
menar att människan är en person med flera roller som hon använder sig av i olika situationer: 

                                                 
26 Linton, R. (1936). The Study of Man. D. Applton-Century Company, Inc. s. 182 
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” A woman is not only a woman: she is a wife, a nun, a railway conductor, or a 
parachutist with a bright new deadly weapon. She may drive a four-ton truck or nag 
an unsuccessful husband. There are greatly differing roles for men, too, ranging from 
those which gain a living, and witch the Japanese honour with two-handed sword, to 
the eighteenth-century fop with his effete gestures and niceties of taste”.27 

 
Rolltanken har givetvis vissa begränsningar, det vill säga att inte alla roller går att spela av 
båda könen eftersom vi människor har olika biologiska egenskaper. Gerth & Mills fortsätter 
med att säga att även om en man kan ta över vissa delar av föräldraskapet så kommer de 
aldrig att kunna föda barn, på liknande sätt så kommer vissa arbeten som kräver hög 
muskelstyrka och uthållighet inte kunna utövas av en kvinna. Även om de är relativt få saker 
som inte kan utövas av båda könen så verkar det enligt Gerth & Mills vara så att många 
uttalande om psykologiska egenskaper inte hänger samman med biologiska skillnader utan 
istället är resultatet av sociala egenskaper och karaktärsdrag. Författarna ställer sig frågan var 
gränsen går mellan det biologiska och det sociala och hur de två krafterna påverkar personen. 
 
Man kan inte förstå människan som bara en organism som lever utan påverkan och inflytande 
av sin omgivning. En människa är en kombination av alla de roller den spelar menar Gerth & 
Mills och vår själbild innefattar våra relationer till andra människor i vår omgivning och deras 
uppskattning av oss. I relationen till andra människor ingår språket som det medel som vi 
använder oss av för att kommunicera med andra. Författarna menar att språket är den 
viktigaste mekanismen för att förstå vilka vi är och få kunskap om den egna personen. Men 
även om vi talar samma språk så innebär det inte automatiskt att vi ser och förstår det som 
man försöker kommunicera. Det vill säga att det som kommuniceras betyder inte samma sak 
för individerna som talar med varandra: 
 

”Jag vet att du anser dig förstå det du tror att jag sa, men jag är inte så säker på att 
du inser att det du hörde inte är vad jag menade”.28 

 
När missförstånd uppstår i form av att de symboler som sändarna försöker kommunicera med 
varandra inte förstås, uppstår en situation där meningen måste tolkas och kontrolleras. På 
detta sätt bibehålls meningen och förhållningssättet/responsen i budskapet av sändarna och 
kan därmed fortleva. Symboler i språket kan innebära en ledning av hur individen ska 
respondera om det är så att personen som man kommunicerar med förstår symbolerna, det vill 
säga om symbolen har samma mening för sändare som för mottagare. 
 
I förlängningen innebär detta att människor uppför sig i enlighet med de förväntningar som 
ställs på dem. Vi lär oss hela tiden nya roller som ställer krav på vad som är rätt och fel 
förhållningssätt i situationen. Med hjälp av människorna omkring oss lär vi oss att fungera 
och agera i situationen som det förväntas av oss likt ett barn som får godkännande av 
föräldrarna i form av hurrarop och leenden, eller förebråelse genom skakning på huvudet och 
pekfinger i luften. 
 
När alla dessa förväntningar har internaliserats i oss, har vi fått nyckeln till att fungera ute i 
samhället i olika situationer. Människan har tagit över gester och förhållningssätt som talar 
om vad som förväntas och vad som kan krävas av andra, förväntningarna på andra kan ses 

                                                 
27 Gerth, H. & Mills, C.W. (1953). Charakter and social structure the psychology of social institutions. Harcourt, 
Brace and Company, New York. s. 17. 
28 okänd  
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som en självstyrande mekanism av individen. Personen har skaffat sig en utgångspunkt för 
självkontroll och självbild. 
 
Självbilden utvecklas och ändras kontinuerligt efterhand som den lilla människan kommer i 
kontakt med andra människor och andra kontexter. Individens agerade bekräftas och belönas 
vilket gör att hon fortsätter att agera på det sätt som omgivningen vill att hon ska göra. På 
motsvarande sätt kommer individen att bestraffas med ignorering de gånger hon inte agerar 
som omgivningen vill att hon ska göra.  
 
Efterhand som människan mognar tas bilden av vem hon är över från andra i hennes 
omgivning. Självbilden som en människa har är inget statiskt, den skapas i det sociala 
sammanhanget. För en vuxen individ kan den primära socialisationens självbild hänga kvar 
som en skugga över den sekundära socialisationens utveckling (som en god vän till mig 
uttryckte det). Man lär sig hur man ska bete sig för att någorlunda bli uppfattad som den man 
vill bli sedd som, för att skapa en stabil självbild. Ett sätt att beskriva denna utveckling är 
genom att se på hur vi definierar andra subjekt i vår verklighet, de signifikanta andra.  
 
Genom att ringa in vilka de signifikanta andra är för en individ, kan man få veta mycket om 
hur personen förhåller sig till olika saker. Gerth & Mills menar att det går att finna tre 
generella principer när det gäller de signifikanta andra för att upprätthålla självbilden:  
 

• ”Cumulative Confirmations” innebär att bilden som människan har av sig själv får 
henne att välja ut och uppmärksamma de individer som konfirmerar hennes självbild. 
Man kan säga att man omedelbart tyckte om en person eller tvärtom att man 
omedelbart tyckte illa om en person, vilket visar att individen anpassar sin omgivnings 
påverkan på honom i det att de väljer ut vilka som får vara deras signifikanta andra. 

• ”Selection by Position and Career” innebär att de människor som kan påverka 
individens bild av sig själv är begränsad till den grupp människor som befinner sig 
inom samma yrkesområde eller karriärsbana som henne själv. Sen finns det olika 
förhållningssätt inom denna självbildsgrupp, men det går vi inte närmare in på. 

• ”The Confirming Use of the Intimate Other” innebär att individen begränsar antalet 
signifikanta andra till få utvalda personer kanske till och med till endast en utvald 
person. Dessa individer håller sig undan från den sociala världen och bildar en pakt 
där det är dom som konfirmerar självbilden, mot världen utanför ”som inget förstår”.  

 
Dessa tre sätt att förhålla sig till de signifikanta andra kan sammanlänkas på följande vis: 

 
”the social position and career of the person set limits, more or less broad, for the 
selection of significant others. Within these limits, the selection will proceed in the 
direction of those others who are believed to confirm the prized or aspires-to image of 
self. If the institutional position and career prohibits the selection of such others from 
public life, the quest for such confirmation of self-image by significant others may be 
narrowed down to a sequence of intimate others”.29 

 
Gerth & Mills menar att det är genom uppsättningen av signifikanta andra som 
personligheten formas och växer fram.  
 
 

                                                 
29 Gerth, H. & Mills, C.W. (1953). Charakter and social structure. The psychology of social institutions. 
Harcourt, Brace and Company, New York. 
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Just vad andra tycker och tänker om oss verkar vara en stark pådrivande faktor för hur vi 
utvecklas som människa, Frank Jones kommenterade den pågående interaktionen så här:  
 
”It has been said, that everyone is three persons: what he thinks he is, what others think he is, 
and what he thinks others think he is. The fourth-what he really is-is unknown; perhaps it 
doesn’t exist”.30 
 
Vår rädsla eller kanske hellre vår medvetenhet om vad andra tycker om oss och vår vilja att 
bli omtyckta av dem som är viktiga för oss påverkar naturligtvis vårt beteende säger Gerth & 
Mills och det är därför som vi i viss utsträckning, är vad andra tycker om oss. Denna 
internalisering av omgivningens åsikter är vad författarna kallar för den generaliserade andre. 
Gerth & Mills definition av generaliserade andre skiljer sig från den som Mead 
ursprungligen uttryckte, genom att de säger att den generaliserade andre inte nödvändigtvis 
omfattar hela samhället, utan kan finnas endast i vissa sociala delar.31  
 
Den generaliserade andre uppstår i en skiljelinje mellan den signifikanta andra och den 
auktoritära andra. Om den signifikanta andra ger godkännande som reflekteras i personens 
egen självuppskattning så ger den auktoritära andra godkännande till det agerande och de 
önskningar som individen känner. En människa har större odds att utveckla en 
generaliserande andre i situationer där antalet auktoritära andra är större än antalet 
signifikanta andra. Vilket ofta är fallet i stora organisationer där det finns många chefer och 
ledare. Individer som agerar efter den generaliserande andra har större benägenhet att agera 
efter de ”man” som rollen kräver istället för att agera efter individens egna ramar. Vad 
innebär det i förlängningen för ledarskapets utövande? 
 
Det kan innebära att en människa som har befunnit sig i många olika kontexter där olika 
normer för hur saker och ting ska göras upplever en viss kollision mellan den egna 
uppfattningen och omgivningens uppfattning. På liknande sätt är det troligt att människor som 
länge befunnit sig inom organisationer eller annat institutionaliseringsområde har större 
benägenhet att ha liknande åsikter och uppfattningar.  

                                                 
30 Gerth, H. & Mills, C.W. (1953). Charakter and social structure. The psychology of social institutions. 
Harcourt, Brace and Company, New York.  
31 Ibid. 
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4.2 Konsekvenserna av referensgruppens inneboende problematik 
 
För att förstå hur människor agerar i olika sammanhang talar Merton om referensgrupper som 
styr individen. Han menar att människor agerar utifrån den sociala ram som gruppen som de 
är medlemmar i, har konstituerat, men inte endast utifrån den egna gruppen utan även till 
andra referensgrupper som är så kallade icke-medlemmar. Det vill säga att individens 
agerande inte endast byggs upp genom relationen till de så kallade medlemmarna, utan även 
genom de icke-medlemmar som är utanför den egna gruppen.32  
 
Mertons tanke om medlemmar och icke-medlemmar i sociala grupper är spännande. Han 
menar att en individ förhåller sig till sin omgivning i formen av att hon tillhör eller inte tillhör 
gruppen. De som är icke-medlemmar uppnår inte de kriterier som krävs för att tillhöra 
gruppen, vilket resulterar i ett icke-medlemskap. De individer som är medlemmar uppfyller 
således alla de kriterier som krävs för att få lov att ingå som medlem i gruppen. 
 
Merton lyfter fram två typer av referensgrupper som han ser som väsentliga, den normativa 
typen och den jämförande typen av referensgrupp.  
 

”…the first is the normative type which sets and maintains standards for the individual 
and the second is the ”comparison type” which provides a frame of comparison 
relative to which the individual evaluates himself and others”. 33 

 
Den normativa typen av referensgrupp sätter och upprätthåller en viss standard för individen 
vilket innebär att de värderingar som är införlivade i individen har blivit så av människor som 
är utvalda av densamma. De kan vara medlemmar eller icke-medlemmar av den egna gruppen 
som får stå som modell för hur något ska vara. Den normativa typen av referensgrupp kan 
således liknas vid en källa av värderingar.   
 
Det finns en koppling mellan Mertons normativa typ och Gerth & Mills tanke om 
generaliserade andre. Vår medvetenhet om vad andra tycker om oss påverkar vårt beteende 
menar Gerth & Mills när de talar om generaliserade andre, på samma sätt fungerar den 
normativa typen som Merton diskuterar, som något som agerar som en upprätthållare av de 
värderingar som finns runt om individen. 
 
Den jämförande typen av referensgrupp innebär att individen sätter upp en ram som den 
förhåller sig till och som är relativ för hur individen värderar sig själv och andra. Det innebär 
att individen har ett förhållningssätt som påverkas av kontexten som hon befinner sig i. På 
samma sätt som tidigare så går det att se en anknytning mellan Mertons resonemang och 
Gerth & Mills. Den jämförande typen av referensgrupp verkar inte på samma sätt som de 
generaliserade andre utan mer som de signifikanta andra som ger individen en 
förhållningsram att agera efter som tydligt finns där men som individen själv har spelrum att 
agera inom. De signifikanta andra som är Gerth & Mills begrepp, ger individen en stabil 
självbild, men som går att modifiera utifrån den kontext personen befinner sig i.  
 
För att förstå de resultat som framkommit i undersökningen har jag valt att utveckla Mertons 
begrepp, den jämförande typen av referensgrupp och ersätta det med den relationsorienterade 
typen. Anledningen till att jag vill göra det är att det empiriska materialet har visat att det inte 
räcker att kalla denna referenstyp för jämförande, den är relationsorienterad eftersom det är en 
                                                 
32 Merton, R., K. (1957). Social Theory and Social Structure. The Free Press, Glencoe, Illinois. 
33 Ibid. s. 283 
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dialog mellan individerna. Begreppet jämförande låter påskina att individen är ensam i 
centrum och har människor omkring sig som individen bedömer sig i förhållande till. Den 
relationsorienterade typen av referensgrupp ger att det är en interaktion som både ger och tar, 
vilket jag ser som mer talande för det empiriska material som framkommit.  
 
Begreppet relationsorienterad ger således en djupare innebörd än jämförande då det innebär 
att individen inte endast jämför sig utan även försöker förstå och engagera sig i de människor 
hon har omkring sig. Om en individ har en referensgrupp som är styrd av en 
relationsorienterad typ så innebär det att individen i den kontext de befinner sig agerar i sin 
roll efter hur de känner och förstår det den möter. Det innebär att individen läser av 
situationen eller människorna den möter för att veta hur de ska agera i sin roll. Den 
relationsorienterade ledaren gör mer än jämför sig med sin omgivning, hon interagerar med 
sin omgivning. 
 
Det är viktigt att poängtera att Merton inte säger att den jämförande och den normativa 
referenstypen agerar skilt från varandra, utan det handlar om en inverkan på individen från 
båda referenstyperna där den ena eller andra är övervägande i sitt inflytande på individen. 
Merton säger vidare att den etablerade termen referensgrupp kan vara något missvisande då 
man lätt föranleds att tro att det endast handlar om gruppers inflytande över individen. 
Referensgrupper kan även bestå av enstaka individer eller sociala kategorier som fungerar på 
samma sätt som en grupp gör. 
 
Gruppers eller organisationers inverkan eller kanske hellre påverkan på individer är något 
som Göran Ahrne diskuterar i sin bok, Social Organisations. Göran Ahrne är professor i 
sociologi och verksam vid Universitetet i Stockholm. Ahrnes bild av samhället är som en 
organisation där han kombinerar insikterna i organisationsteorin med de traditionella tankarna 
om den sociala teorin. När vi i vardagligt språk exempelvis säger att en bilfabrik tillverkar 
bilar och att politiska partier uttrycker åsikter, är det egentligen människorna i 
organisationerna som agerar samt vilket blir det som utomstående individer upplever som ett 
aktivt handlande (Ahrne, 2000). För att få tillgång till de resurser och tillgångar som 
organisationer har måste individen ge avkall på autonomi och självständighet, detta innebär 
att organisationers medarbetare övertar organisationens normer och värderingar, man blir en 
organisatorisk kentaur. Som organisatorisk kentaur agerar man och får förstärkta krafter 
genom organisationens anda: 
 

”When people act on behalf of organizations their abilities and scopes are 
enhanced; they get extra individual strength as well as goals and motives. Their 
behaviour, however, also becomes less human”.34 

 
Ahrne menar att man förlorar en del av sin egen personliga karaktär i den organisatoriska 
yrkesutövningen, men att individen samtidigt får extra krafter att utföra organisationens 
uppdrag. Att se människan som hälften häst hälften människa är en talande metafor. Det ger 
bilden av människohuvudet på en hästs kropp. Men frågan är om det inte i Ahrnes fall är 
precis tvärtom, det verkar rimligare att tro att bilden istället borde vara den av en hästs huvud 
men en människas kropp. Eftersom Ahrne menar att individen förlorar sin personlighet i de 
organisatoriska kontexter den befinner sig i (det kan vara familjen såväl som företaget som 
organisation) så tyder det på att människans intellekt styrs av organisationen, därav 
hästhuvudet på den människoliknande kroppen. Kanske en betänklig bild, men ändå värd att 
betrakta. 
                                                 
34 Ahrne, G. (2000). Social Organizations. Interactions inside, outside and between organizations. SAGE, publ. 
s. 36 
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4.3 Individualiseringens dilemma. 
 
Människors agerande i roller utifrån de förväntningar som finns i kontexter, kan innebära 
problem när individerna i den gemensamma kontexten förväntar sig olika saker. Ulrich Beck 
och Elisabeth Beck-Gernsheim ställer sig frågan vilka konflikter som uppstår mellan män och 
kvinnor i vårt moderna samhälle. De menar att fördelningen av sysslor i hemmet kommer att 
generera konflikter när den självbild som kvinnor har av sig själv inte längre stämmer överens 
med bilden av att ta hand om hemmet. Efterhand som kvinnor förväntats ha egna livsprojekt 
och karriärer, så har konflikterna om vem som ska ta hand om arbetet hemma, blåsts upp. 
Kvinnornas självständighet och önskan efter självförsörjande har inneburit att allt fler utbildat 
sig och tagit för sig på arbetsmarknaden. Förväntningarna över rättvisa och jämställdhet i 
relationen när det gäller fördelning av arbetet som ska utföras i hemmet har stigit i takt med 
andelen kvinnor som förvärvsarbetar.  
 
Ofta fungerar fördelningen bra fram tills den dag som paret skaffar sig barn. Barnen kommer 
att ställa högre krav på gemensamt arbete från båda parterna hemma i de fall båda föräldrarna 
arbetar, vilket skapar problem då de flesta män ”want a stronger traditional concept of life – 
for women”.35 Förväntningarna som kvinnorna känner av både från sin egen självbild av vad 
de vill åstadkomma genom karriären och den bild som de fått med sig av modersrollen 
genererar en konfliktsituation. Beck och Beck-Gernsheim skriver vidare: 
 
”The expectations of equality which they have at least to some extent internalised, so that they 
form part of their self-image, are now contradicted by experiences of inequality both at work 
and in private life”.36 
 
I en undersökning av unga par om hur de önskade att de själva skulle utvecklas och hur deras 
partner skulle utvecklas, uttryckte kvinnorna att de ville bli mer självständiga än de redan såg 
att de var, medan männen uttryckte en vilja mot att deras partner skulle bli mindre 
självständig, och mer lik en traditionell fru.37 Kampen mellan parterna om identiteten innebär 
att uppluckringen av själva definitionerna av könet är igång. Beck & Beck-Gernsheim menar 
att konceptet för giftermål i vårt samhälle antar en form av dualt (dubbelt) manuskript. Det 
finns förväntningar både på känslor och på jämställdhet, en kombination som inte går ihop. 
Enligt författarna så innebär det för kvinnors del att det uppstår konflikter mellan dessa två 
nivåer som påverkar och får konsekvenser för relationen. 
 
Det Beck & Beck-Gernsheim inte ser eller väljer att inte utveckla, är att kvinnor kan dra nytta 
av detta duala manuskript. Kvinnor har genom sina olika förväntningar i hemmet och i 
yrkeslivet skaffat sig tillgång till kunskaper och erfarenheter som män ännu i alla fall, inte har 
samma förutsättningar till. Diskrepansen mellan de två sfärerna, hemmet och yrkeslivet 
behöver inte ses som negativt utan kan istället ses som en källa till kunskap, om det är så att 
det finns en kommunikation mellan de båda sfärerna och konflikterna inte blir för stora. 

                                                 
35 Beck, U., Beck-Gernsheim, E. (2001). Individualization. Institutionalized Individualism and its Social and 
Political Consequences. SAGE publ. 
36 Ibid. 
37 Erler, G., Jaeckel, M., Pettinger, R., Sass, J. i Beck, U., Beck-Gernsheim, E. (2001). Individualization. 
Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences. SAGE publ. 
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5. Presentation av empiriskt material 
 
Inledningsvis kommer jag att gå igenom de gemensamma nämnarna för cheferna som 
intervjuats. Vidare har jag valt att göra en utförlig beskrivning av respondenterna och vad de 
säger i intervjuerna, detta för att det ska bli lättare för läsaren att förstå och få en bild av vilka 
respondenterna är. Varje respondents intervjuresultat har delats in i teman för att på så sätt 
lättare få en överblick och kunna jämföra deras resultat. Dessa teman är inte de teman som jag 
ursprungligen valde att utforma min intervju efter, en omdisponering har gjorts eftersom jag 
upptäckte att de ursprungliga teman inte stämde överens med det som framkom. Dessa fyra 
nya teman blev: ”Bakgrund”, ”Förväntningar och Krav”, ”Roller” och ”Bemötande och 
Relationer”. 

5.1 Gemensamma nämnare bland cheferna 
 
Redan i urvalet så ingick det att de som skulle passa in på den profil jag ville ha skulle ha 
arbetat i en organisation eller inom en förvaltning ett visst antal år. Således så har de 
intervjuade personerna alla arbetat en längre tid som chefer, antingen inom den organisation 
som de befinner sig i just nu eller i någon annan. De har gedigen kunskap eller erfarenhet av 
att leda eller vara chef över andra människor. En annan egenskap som det slår mig att alla har 
nämnt eller sagt att de innehar, är att de aldrig eller nästan aldrig har tackat nej till ett 
uppdrag. De har med andra ord varit orädda människor som har vågat ta steget ut och 
eventuellt falla, en egenskap som båda könen uttalat.  
 
En annan gemensam nämnare är att de samtliga arbetar inom organisationer som har en viss 
tyngd. Med det menar jag att det är en offentlig förvaltning som har stabilitet och som inte 
kommer att försvinna eller att det är en organisation som visserligen kan förändras och se 
annorlunda ut på utsidan, men som ändå har ett arbetsområde som troligtvis inom överskådlig 
tid inte kommer att försvinna. 
 
Ingen av de intervjuade säger sig ha haft en uttalad vision om att de en dag skulle bli chefer, 
utan det är något som har växt fram efterhand som de tagit på sig allt mer omfattande och 
ansvarsfulla poster och klarat av att genomföra det de skulle. Man skulle kunna säga att de 
vandrat på en linjär karriärstege, något som är vanligt förekommande inom stora 
organisationer och förvaltningen som har funnits en tid.  
 
Att organisationen stöttat och hjälp individen att fortsätta i sin utveckling är något som alla 
känns vid. Fem av de sex intervjuade har dessutom utvecklats inom den egna 
organisationen vilket de såg som en fördel. Den informant som inte stannat kvar inom sin 
ursprungliga organisation hade lämnat på grund av nedläggning och uttryckte det själv som 
att om de inte lagt ner så hade personen fortfarande arbetat kvar inom den organisationen. 
Det är med andra ord människor som arbetat och utvecklats inom organisationen och på så 
sätt tagit sig vidare uppåt i karriären. 
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5.2 Intervju med Elin 
 
5.2.1 Bakgrund 
Elin (fingerat namn) är en kvinna som det gnistrar om, det fullkomligen sjuder av livsglädje 
och energi omkring henne. Hon har precis fyllt 44 år och är i sin nuvarande befattning högsta 
chefen inom sin region, därtill den enda kvinnan. Organisationen som hon arbetar i är en 
mansdominerad offentlig organisation som genom sin tradition och kultur har ställt och 
fortfarande ställer höga krav på den som leder organisationen. Elin är en färgrik kvinna som i 
sitt arbete bär kjol och kavaj, en sorts uniform som man har inom denna förvaltning. När vi 
sedan går på lunch så slänger hon på sig en hellång svart päls och tar på sig sina svarta 
glasögon. Hon ger ett kvinnligt intryck på samma gång som denna relativt korta nätta person 
utstrålar kraft och pondus. 
 
Elin har växt upp i en familj där föräldrarna var som hon uttrycker det själv: ”rena arbetare”, 
men där Elin och hennes två syskon tidigt fick klart för sig att det var viktigt med utbildning. 
Att sporta var viktigt för Elin och det var i huvudsak fotboll och skidåkning som var 
intressant. Elin är äldst i syskonskaran och flyttade tidigt, när hon var 16 år gammal till 
grannkommunen för att kunna fortsätta läsa vidare på gymnasiet. Kommunen där hon bodde 
hade ingen sådan skola vilket gjort att hon redan tidigt fått ta ansvar för sitt liv. Elins 
framtidstanke om sitt yrkesliv var att läsa till läkare, och i grundskolan hade hon betygen som 
krävdes för att kunna komma vidare, vilket ändrade sig något när hon började gymnasiet och 
fick fler intressen som därför påverkade betygen så att hon inte kunde komma in på 
läkarlinjen. Hennes strategi blev istället att läsa till laboratorieassistent för att sedan efter att 
ha arbetat med det i två år kunna söka in på läkarlinjen och på så sätt ta sin i på den bana som 
hon tänkt sig. Efter att Elin arbetat som laboratorieassistent i fyra år så kände hon att hon ville 
göra något annat. Hon gick till Högskolan och tittade i registret över vilka utbildningar som 
fanns att välja, sedan valde Elin den utbildning av tre som hade kortast utbildningstid och på 
den vägen var det. Hon sa upp sig från sitt arbete och packade resväskan för att läsa på en 
annan ort.  
 
Som utbildad inom sin yrkeskategori så arbetade sig Elin snabbt uppåt för att slutligen nå den 
position som hon innehar idag och där man inte längre kan komma högre upp än vad hon nu 
har gjort. 
 
5.2.2 Förväntningar och krav 
Hemma har Elin och hennes man två pojkar som är fyra och sex år gamla. Hennes man 
arbetar även han som chef vilket fick mig att undra över hur de får hemlivet med allt vad det 
innebär att fungera. Elin berättar att de en tid, mellan februari –05 till mitten av sommaren -05 
haft hjälp i form av en aupair men att de sedan efter det klarat av det mesta själva. Ett sätt att 
få det att fungera har varit att släppa på kraven om hur det ska vara och se ut i hemmet. Krav 
som ställts av föräldrar och andra och de krav som de själva haft på hur det ska vara. Elin 
uttrycker det så här: 
 

” Så att hon tyckte att jag inte var någon riktigt bra mor som inte la in sill och bakade 
min egen pepparkaksdeg, syltade in… och sen så försökte jag ju leva upp till det där… 
det blev katastrof här inom mig, vilket gjorde att jag kände att ingenting jag gör blir 
bra, för det var ändå inte som hennes sillinläggning brukade va´… Men jag var ju 
alldeles ny mamma och så och ville verkligen leva upp till det, men det där har jag 
liksom släppt, det är inte det som är det viktiga”. 
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Förväntningarna på henne i hemmet i kombination med de förväntningar som finns på arbetet 
har gjort att hon ibland känt att det varit för mycket: 

 
”Men så kan man ju känna dåligt samvete för att man inte är hemma/…/ska mamma ta 
ett annat jobb då så att jag är hemma halv fyra, jag tar ett jobb på ICA. Skiva korv och 
inte bry sig, men då sa min man att du hade inte klarat det, du hade väl byggt någon 
specialkorvsskivningsmaskin, så du hade inte blivit kvar där länge i alla fall”. 

 
Kraven och förväntningarna som hon känner av kommer från hennes egna föreställningar om 
hur saker och ting borde vara, naturligtvis i kombination med de förväntningar som hon 
känner av från andra. 
 
Elin trivs med sitt arbete idag, hon känner att det börjar fungera och att de idéer och 
förändringar som har genomförts börjar få fäste och fungerar. Hon funderar därför på vad 
hennes nästa uppdrag ska bli eftersom hon är som Elin säger det själv: 
 

”… inte den här som slutför allting, jag har engagemanget att skapa och förändra, 
starta och påbörja. Men sen är det inte riktigt jag att slutföra det”. 

 
Självbilden är viktig för de förväntningar och krav som individen känner att hon måste leva 
upp till, Elin beskriver vilka krav hon kände att andra ställde på henne när hon anställdes för 
sin nuvarande befattning: 
 

”Ja, jag tror att när jag anställdes så trodde man att man skulle få en myspys tjej som 
satt och fikade med killarna och pratade och så. Och sen visade det sig att jag inte 
uppfyllde alla de här myspys kriterierna, mamma faktorerna, och då blir man lite… 
och då efterfrågade man istället annat och sa att du syns inte, du är inte ute och fikar 
med oss så som vi trodde att det skulle vara. Fattade lite obekväma beslut ibland, jag 
tror att det finns meningar om hur kvinnor ska vara i sitt ledarskap…”. 

 
Elin känner förväntningar och krav på sig i sin roll i arbetet och i hemmet. Att den egna 
bilden av vem hon är inte alltid stämmer överens med andras bild av vem hon är innebär att 
det ibland uppstår konflikter. Att ofta vara i fokus för det kön man tillhör ställer vissa krav 
och förväntningar på henne som person som hon kan känna ibland blir för mycket: 
 

”…det blir så otroligt mycket fokus för man ska ju alltid vara ett gott föredöme, man 
ska alltid vara si eller så för man har ju ögonen på sig överallt. Och då kan man 
fundera över om man är någon sorts PR…” 

 
För Elin finns det förväntningar på henne i arbetet och i hemmet som ser olika ut, det gör att 
vi kan se ett mönster av olika roller som Elin måste agera i, rollerna som hon spelar 
presenteras under nästa rubrik. 
 
5.2.3 Roller 
När det gäller den roll som Elin känner att hon har i hemmet så uppstår det ibland en konflikt 
mellan hur hon anser att ett hem bör se ut och hur det ser ut. Att kombinera husmoderrollen 
med yrkeskarriärsrollen var mycket svårt tidigare men har blivit lättare efterhand som hon 
släppt på de krav hon ställde på sig själv, hon beskriver det så här: 
 

”Gjorde oss i ordning och så ut och så kom man hem klockan 15 och då såg det ut 
hemma. Frukosten var inte bortplockad och jag mådde ju själv dåligt av det, jag tyckte 
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jag hade så, jag vet inte…jag hade…jag led mycket mer då än nu av att det skulle vara 
perfekt hemma. Och det skulle ju göras, barnens farmor har ju alltid varit hemmafru, 
hon har aldrig jobbat i sitt liv, så hon tyckte inte att jag var någon riktigt bra mor…”. 

 
Elin har en självbild som säger henne att hon inte är lika bra på att umgås med kvinnor som 
hon är med män. Hon menar att hon redan som liten var en pojkflicka och att det har påverkat 
hennes sätt att förhålla sig till människor runt omkring henne: 
 

”När de andra tjejerna höll på med hästar, då spelade jag fotboll. När mina 
tjejkompisar var på disco i 5:an och 6:an så var jag på träning/…/ jag blev aldrig 
riktigt kompis med tjejer på riktigt, jag drogs till killar, vi pratade och gjorde allting 
tillsammans”. 

 
Att vara kvinna och agera i den rollen som det förväntas av kvinnor är något som är svårt och 
något som hon menar hon försöker träna på: 
 

” sen så säger hon…(coachen) att du kan det här språket, du kan den manliga 
världen, de manliga koderna mycket bättre än de kvinnliga/…/De kvinnliga koderna, 
alltså, du förstår inte riktigt det språket fullt ut, och det behöver du träna på (syftar till 
vad coachen sa). Jaha ja, sa jag, jag får väl träna på att vara lite våp därhemma då”.  
 

I sitt yrkesliv har hon en vision av vilken roll hon vill spela, men menar att dit har hon inte 
riktigt kommit ännu: 
 

”Jag skulle vilja vara coach, men det har inte varit så mycket med det, jag har mest 
varit mamma och storasyster/…/ jag vill också ha en roll där jag kan släppa det 
dagliga och titta framåt och se var vi ska dra härnäst”. 

 
Arbetet med att delegera ut och ge andra människor ansvar ser Elin som en stor del av den 
uppgiften hon har i sitt arbete. Att få andra att fungera och ta ansvar är en del av den roll hon 
ser sig själv ha på sin arbetsplats. Att det finns olika roller och att hon agerar i dom rollerna 
innebär att det finns risker med att någon av de rollerna hon spelar tar mer plats än andra 
roller. Medvetenheten om att de olika kontexterna kräver olika saker av henne visar sig när 
Elin talar om hur hon är som person: 
 

”… jag är en väldigt kreativ och positiv och glad människa, väldigt positiv i mitt 
sinnelag. Och jag har gått hos min coach då och hon säger att se upp så att du inte 
förändrar ditt beteende, de ville ha dig som chef för att du var som du var. Om du 
stannar för länge i det klimatet så kanske du inte blir lika attraktiv på 
arbetsmarknaden”. 

 
Rädslan för att organisationen ska smitta av sig på personen finns när det finns en splittring 
mellan vad individen känner att hon/han är och organisationen står för något annat. 
 
5.2.4 Bemötande och relationer 
Som ansvarig i en organisation ställs ledaren ibland inför situationer som tydligt visar vilket 
förhållningssätt och vilken person ledaren är. Elin berättar hur hon ställs inför en situation 
som upplevdes som besvärande och hur hon klarade av den: 
 

”Det visade sig då vid de här mötena, att första gången jag var med så sa man att kan 
vi då fastställa det här programmet, och på punkt 18 så står det då bastu, och så säger 
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jag, det var 35 män och så jag, att det här programmet det kan inte jag godkänna. 
Varpå alla stirrar på mig och säger att jag är jättekonstig, varpå jag säger att jag inte 
kan köpa det här med bastun. Det är ingen som bryr sig om det säger dom (om Elin är 
med i bastun), men jag säger att det blir ju väldigt tråkigt för er om ni måste göra 
något annat, eller så är det jag som är utfrusen och inte kan gå in i bastun. Men du är 
så välkommen in till oss, nä men det accepterar jag inte så det får bli en annan 
programpunkt då, men det ska inte ingå i programmet att vi ska basta, det är det som 
är grejen, sa jag. Sätt egna aktiviteter så är det ok med mig. Ja, men det är din 
företrädare som har bestämt att vi ska ha bastu, ja men nu är inte min företrädare här. 
Så det blev så att det blev egna aktiviteter, många blev jättesura på mig för det här”. 

 
Elin visar hur hon hanterar situationen genom att markera att hon inte accepterar att bli 
förminskad i gruppen. Hennes bild av sig själv och sin roll i organisationen lyser igenom i hur 
hon agerar i den specifika situationen. Elin har flera exempel på hur hon hanterat liknande 
situationer och jag kan inte låta bli att ta ännu ett exempel: 
 

”… på kvällen när vi skulle ha middag halv åtta så sa man så här att, åhh nu får vi 
lotta om vem som ska ha henne till bordet, maskoten då ungefär. Så sa jag att nä, det 
gör vi inte alls utan jag bestämmer själv var jag vill sitta för det är fri sittning för alla 
andra men inte för mig, så jag bestämmer själv var jag vill sitta /…/ jag hade kjol och 
så men det var inte att jag ville ta på mig en manlig kostym och vara en maskot och 
inte vågar tala om att det här accepterar jag inte, och den här vardagen möter jag 
ganska ofta. Jag måste markera hela tiden, det måste vara på jämställda villkor…”. 

 
Att vara en stark ledare och att bli bedömd på samma villkor som tidigare chefer är något som 
Elin strävar efter i den organisation som hon arbetar i. I mötet med andra människor både i 
hennes egen yrkesposition och lägre har det alltid funnits olika sorters relationer. Elin menar 
att de människor som är längst ner i organisationen är de som accepterat henne och gett mest 
positiv respons på henne i sin ledarroll. Ju högre upp i hierarkin hon har kommit ju större 
konflikter har uppstått, något som gör henne ledsen men på samma gång ”taggad” som hon 
uttrycker det: 
 
”…däremot så var chefen väldigt negativt inställd till kvinnor, och hade väl sagt att på den 
här stationen ska det inte vara någon kvinna. Det gjorde mig lite taggad, så jag sökte jobbet 
och var väl borträknad direkt/…/ Men jag blev erbjuden jobbet och tog det, trivdes jättebra 
och tyckte det var skitkul…” 
 
Elin har en inställning som visar att här kommer jag, mig sätter ni er inte på. Den 
inställningen känner hon att hon har fått från tidigare ungdomskamrater som var övervägande 
män och som lärde henne att stå på sig själv och inte vara konflikträdd. Hon är en utpräglad 
tävlingsmänniska som sprudlar av energi och nyfikenhet och som ständigt letar efter nya 
utmaningar. 



Det Duala Ledarskapet 
 

 25

5.3 Intervju med Birgit 
 
5.3.1 Bakgrund 
Birgit (fingerat namn) är en kvinna som utstrålar stabilitet och trygghet. Hon har tjockt 
rågblont hår som hon för det mesta har uppsatt i en löst flätad knut i nacken. Långa kjolar och 
accessoarer som är annorlunda visar att det är en kvinna som vet vem hon är och känner sig 
trygg med det. Birgit har fyllt 53 år och har arbetat inom det område där hon idag är chef, i 30 
år. Organisationen som hon arbetar inom är en offentlig organisation där det idag finns både 
män och kvinnor på ledande positioner. Som biträdande rektor har Birgit personal, 
verksamhet och ekonomiskt ansvar för sitt område. 
 
Birgit växte upp i en lägenhet på två rum och kök i Landskrona, tillsammans med sina två 
äldre syskon och sin sjuka mamma. Hon berättar att hennes föräldrar var gamla när det fick 
henne, mamman var 42 år och pappan 46 år gamla. 1972 var Birgit färdig med sin utbildning 
som fritidspedagog, men det var inte förrän 1976 som hon började arbeta med barn. Innan 
dess sjöng hon i ett popband och turnerade runt Europa med dem. När jag frågar vad som 
hände med hennes musikplaner svarar hon att det kom andra saker emellan men att sjunga 
kan man göra för sig själv också. 
 
1976 började Birgit arbeta som fritidspedagog, det dröjde några år men sedan började hon 
känna att detta skulle behöva styras på ett bättre sätt och jag skulle kunna göra det bättre. Så 
när möjligheter har uppenbarat sig så har hon tagit chansen. Att hon skulle bli biträdande 
rektor så småningom var inget som hon hade planerat, utan något som har kommit sig av att 
hon vågat ta de möjligheter som har kommit i hennes väg, det har, för att använda hennes 
egna ord växt fram. 
 
Birgit blev tidigt själv med sin flicka och har i stort sett uppfostrat henne på egen hand. 
Hennes flicka är idag vuxen och har flyttat till Odense på Fyn där hon utbildat sig till läkare. 
Idag lever hon tillsammans med en man som arbetar inom Kriminalpolisen och känner att det 
fungerar bra. 
 
Det som Birgit ser bland det viktigaste som ledare är att man utgår från personalen och att 
man bryr sig. Hon säger själv att det kan vara slitna ord, men att det är det som styr hennes 
ledarskap och hennes person i det privata livet.  
 
5.3.2 Förväntningar och krav 
Som ledare anser Birgit att man måste vara väl insatt i de styrdokument som finns för att på så 
sätt kunna hjälpa de som söker hennes erfarenhet och kompetens. Att känna de människor 
som ingår i organisationen är en annan viktig del, hon säger att: 
 

”… man kan inte förstå varför en person reagerar på ett visst sätt om man inte vet hur 
de har det i sitt liv, i sin vardag. För att kunna vara en bra ledare måste jag veta om det 
finns faktorer i deras privata liv som kan påverka hur de fungerar på sin arbetsplats för 
att på så sätt kunna hjälpa till om de skulle behöva det”. 

 
Förväntningarna som Birgit ställer på sig själv i sitt arbete är att hon ska känna de människor 
som hon har omkring sig. För henne innebär det att hon kan förstå varför en person agerar 
som den gör i en särskild situation. Det är förväntningar som hon har på sig och som jag ser 
andra har på henne när hon möter sin personal. Att vara tillgänglig och väl insatt är en 
förutsättning för att få arbetet att fungera på det sätt hon vill. De krav och förväntningar som 
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hon känner på sig upplever hon inte ser annorlunda ut för henne som för någon annan inom 
organisationen: 
 

” Jag ser inte att det finns andra förväntningar på mig än det hade funnit på en man 
som varit ledare, men sen ska jag erkänna att jag ser mig som lite primitiv också i den 
bemärkelsen att jag inte tycker att mansvärlden passar för kvinnor./…/ Att bli man för 
att klara jobbet är inget som intresserar mig, sen kan det vara nödvändigt att ta på sig 
kostymen ibland för att passa in”. 

 
Att Birgit är ledare i en kvinnodominerad organisation är ett medvetet val. Hon menar att hon 
har valt detta eftersom hon inte vill bli ”duttad” med i en manlig organisation: 
 

”Jag vill inte bli duttad med som man blir i mansdominerade organisationer. Jag har 
själv sett hur det fungerar när jag har besökt min man Lars arbetsplats, att kvinnor 
blir behandlade på ett sätt som om de vore av porslin”. 

 
Hennes egna förväntningar på vad hennes arbete innebär stämmer enligt henne själv bra 
överens med det som personalen säger sig förvänta sig. Detta har hon fått bekräftelse på vid 
de utvärderingar som gjorts. 
 
Birgit känner inte att hon har några särskilda krav eller förväntningar på sig hemmet då hon 
kommit upp i den ålder då barnet har flyttat hemifrån och hon idag lever med en man som hon 
träffat senare i livet. Jag får en känsla av att Birgit alltid gjort det hon velat även i tider då det 
inte varit så lätt, hon ger ett kraftfullt och stabilt intryck. 
 
5.3.3 Roller 
För Birgit handlar hennes yrkesroll och privata roll om samma sak, det vill säga att hon inte 
ser att hon spelar olika roller i olika situationer. Däremot menar hon att man måste kunna 
prata på olika sätt med olika individer: 
 

”Jag måste kunna prata med olika människor och förstå vad de säger, vad som är 
viktigt för dem. Men för mig handlar det om att vara den man är i alla situationer, jag 
vill inte ta på mig kostymen för att passa in, det är inte jag…”. 

 
Att kvinnor och män har olika egenskaper som gör att det förväntas av dem att de ska agera 
olika i olika roller ser Birgit som naturligt. Hon tar upp hennes egen roll som ledare och vad 
den innebär, hon menar att det finns en koppling till könet: 
 

”Kvinnor är bättre på att lyssna, bättre på att leda kvinnor. Problemet som jag ser det 
är att kvinnor alltid måste vara överens allihop innan man tar ett beslut, fördelen är 
att de kan hålla många bollar i luften även om det ibland kan vara svårt att prioritera 
och välja rätt saker”. 

  
Citatet visar att Birgit ser olika roller för män och kvinnor. Män är bättre på att prioritera och 
ta beslut som är obekväma, medan kvinnor är bättre på att lyssna, förstå och hålla många 
bollar i luften samtidigt. Att finnas till för dem som mår dåligt både psykiskt och fysiskt, att 
alltid vara tillgänglig är rollen som Birgit agerar i och som hon ser som väsentligt för att klara 
jobbet: 
 

”Att utgå från individen anser jag är viktigt, personalen vet om att jag bryr mig, vilket 
inte betyder att jag köper allt de säger, men att just bry mig betyder lika mycket i mitt 
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privatliv som det gör på arbetet. Att vara ödmjuk och att hjälpa varandra är viktigt, att 
vara som man är helt enkelt”. 

 
Rollen mellan det privata livet och det offentliga livet skiljer sig inte nämnvärt för Birgit, hon 
ser att hon är likadan oavsett i vilken situation hon befinner sig. Att ta ansvar, lyssna och 
förstå kan sammanfatta de ord som är viktiga för Birgit både som privatperson och som 
ledare. 
 
5.3.4 Bemötande och relationer 
Birgit har få konflikter som hänger samman med att hon innehar ett visst kön. De konflikter 
som uppstår hanterar hon så fort de uppstår eller så fort hon fått information om att det finns 
ett problem. Att det förhåller sig på detta sätt visar sig när Birgit ringer samma morgon som vi 
avtalat tid och säger att det har hänt en sak som gör att vi måste skjuta på vår intervju. Den 
situation som uppstått måste tas omhand och kan inte vänta. Det visar att Birgit kan prioritera 
och inte är rädd för att säga ifrån: 
 

”Konflikter måste man ta tag i direkt annars växer dom, det är av den anledningen 
som jag känner att det är så viktigt att jag är ute och syns i verksamheten. De ska veta 
att jag finns och hur de kan få tag i mig. Många gånger ringer man inte utan drar sig 
för det, då kan det vara lättare när jag är ”ute” att bara ta tag i mig och ställa 
frågan”. 

 
Det enda Birgit kan känna av ibland är att hon inte är ute så mycket som hon skulle vilja i 
verksamheten, det är inget som någon annan säger något om men något som hon känner av 
själv. Otillräckligheten kommer till uttryck av att hon ibland känner sig stressad, men det är 
något som inte vill att någon annan ska känna av: 
 

”Personalen får aldrig känna att de stör mig eller att jag är så stressad så att jag inte 
kan prata med dom när de behöver det. Sättet jag hanterar det på är att jag helt enkelt 
säger att nej, jag kan inte just nu men om du kommer då istället så kan vi prata/…/ Jag 
vill absolut inte föra över min stress till personalen och få dom att må dåligt”. 

 
Att alltid vara tillgänglig innebär för Birgit att det ibland är tvära kast mellan olika frågor: 
 

”… personalen litar på att jag alltid finns där och att de kan tala om sina problem när 
som. Det gör att jag kan hålla på med en sak men sen kommer någon in och vill prata 
om något annat vilket gör att jag får släppa det jag har för händer…”. 

 
För Birgit är det viktigt att finnas till för alla omkring henne. Hon ser inte att det finns några 
konflikter i bemötandet till henne eller från henne. Skulle konflikter däremot uppstå i hennes 
omgivning ser hon till att ta tag i dem direkt. Birgit är en människa som inger omgivningen en 
känsla av trygghet och stabilitet, hon har en utstrålning som är respektingivande och som 
signalerar tanke före handling. 
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5.4 Intervju med Caroline 
 
5.4.1 Bakgrund 
Caroline (fingerat namn) är en lång ståtlig kvinna (1.80 m) som har tjockt blont hår klippt i en 
pagefrisyr. På intervjudagen har hon jeans och en snygg tröja på sig, hon ger ett intensivt men 
på samma gång avslappnat intryck. Caroline är 41 år gammal och har arbetat som 
administrativ chef inom en mansdominerad offentlig förvaltning i tre år. Tjänsten innebär att 
hon har ansvar för ekonomi, personal, utbildning och utvecklingsfrågor.  
 
Caroline växte upp i Sjöbo som ligger i södra Sverige. Som ensambarn till lite äldre föräldrar 
så kände hon sig som ett önskat barn även om det i en viss ålder kunde vara jobbigt att ha 
äldre föräldrar. När Caroline föddes var hon sjuk och det var inte säkert att hon skulle 
överleva eller få men för livet, men efterhand som tiden gick så visade det sig att allting var 
bra och att hon kunde börja skolan som det var tänkt. 
 
Efter gymnasiet så valde Caroline att söka in i det militära, det var på våren 1983 och hon 
sökte till armen och flygvapnet där hon sedan valde flygvapnet framför det andra. Efter ett år 
som tekniker på F10 i Ängelholm fortsatte hon som lärling ett år till för att sedan gå på 
officershögskolan i tre år. Efter utbildningen gick hon tillbaka till F10 för en tjänst som 
flygtekniker, detta arbetade hon med fram till 1992 då hon gick över till personalfrågor och 
därmed fick ett helt annat verksamhetsområde. I denna tjänst hade hon hand om ekonomi, 
utbildning, utveckling, personal och övningar. När F10 skulle läggas ned sökte hon arbete 
utanför det militära som resulterade i den befattning som hon har idag. Hon säger själv att om 
F10 inte lagts ned så skulle hon troligtvis fortfarande ha varit där. 
 
Redan 1983 så träffade Caroline sin man, de följde varandra under hela värnpliktstiden och 
1990 så gifte de sig. De har fått två barn, en flicka som är 15 år och en pojke som är 9 år. 
Hennes man arbetar som IT-ansvarig på ett företag vilket innebär att de båda har relativt 
mycket ansvar på arbetsplatsen och i och med det långa arbetsdagar. Caroline säger att:”… vi 
lever inget Cosby liv direkt, men vi försöker hitta vardagslyxen”.  
 
För Caroline är det viktigt att fullfölja det man har påbörjat, det är något som hennes mamma 
alltid sagt och något som hon upplever verkligen har hjälpt henne att nå dit hon har nått idag. 
När Caroline tre veckor efter att hon börjat på officershögskolan ringde hem för att tala om 
hur svårt det var och att hon ville sluta sa hennes mamma till henne att: 
 

”Nä, har man gett sig in i leken så får man leken tåla, det kommer att bli bättre. Och de 
orden, jag hade inte suttit här idag om hon inte hade sagt det och jag har ingen aning 
om vad jag hade gjort. Jag har inte ens funderat över det”. 

 
Att Caroline är född i något som hon kallar ett arbetarhem är något som hon har tänkt och 
funderat mycket över. Hennes pappa var lastbilschaufför vid vägverket och hennes mamma 
var bibliotekarie. Hennes pappa var starkt engagerad i kommunalpolitiken för 
socialdemokraterna och fortfarande är det så att en av hennes kusiner är en känd 
riksdagspolitiker från nordvästra Skåne. Att hon haft den uppväxt som hon har haft tror 
Caroline har fått betydelse för hur hon förhåller sig till människor. Hon ser själv att hon har 
lättare att förstå och engagera sig i människor som hon någonstans har en anknytning till. 
Förmågan att se det genuina i människor att gå bakom fasaden och se människors verkliga 
värde anser Caroline att hon har en fördel av genom att ha växt upp i vad som kallas ett 
arbetarhem.  
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För Caroline som ledare är det viktigt att alla ”är med på banan” innan ett beslut fattas, det 
kan verka ta lång tid i början men hon anser att det lönar sig i längden då det oftast blir 
hållbara beslut. 
 
5.4.2 Förväntningar och krav 
Caroline känner av kraven på sig på samma gång som hon erkänner att hon själv har de 
högsta förväntningarna på sig: 
 

”Jag känner jättehöga förväntningar, men det är bara det att jag har de största 
förväntningarna på mig.” 

 
För Caroline handlar förväntningarna om den bild av sig själv som hon har. Hon ska alltid 
vara en ”dukt-Ulla” som hon uttrycker det, vilket innebär att hon ibland kör slut på sig själv 
och måste stanna upp och se vad det är hon håller på med.  
 
I det privata livet känner Caroline att det finns en bra fördelning av sysslor mellan henne och 
mannen. Alla i familjen har uppdelade städområden som förenklar och tar bort eventuella 
konflikter som annars hade kunnat uppstå: 
 

”Alltså nu är ju Linnea snart 15 ½ och hon tar hand om hemmet fram till klockan sex, 
hon är standby och hjälper till/…/jag har toalett och fönster men det är inte så ofta det 
behöver göras, så det är inte så betungande/…/ Så på morgonen går jag bara direkt 
upp och gör mig i ordning och kör”. 

 
Arbetsfördelningen i hemmet förenklar för Caroline och gör det möjligt att släppa det som 
finns därhemma. Förväntningarna och kraven på henne i hemmet känns inte som betungande 
vilket bidrar till att underlätta hennes arbetsdag med de förväntningar som finns där. 
 
Det finns förväntningar som hänger samman med att Caroline är kvinna och som innebär att 
vissa saker borde hon vara bättre på än andra. Caroline uttrycker det när hon talar om vilket 
språk hon har lärt sig och hur det påverkar hennes sätt att tala till människor: 
 

” Jag var på ett fik och det kom in tre killar i lövhögen modell 90, kamoflagedräkten. 
Alltså, jag slinker med i jargongen utan att vara med för jag satt vid bordet sidan om. 
Jag kände igen allt, jag har lärt mig ett språk som jag direkt kan känna igen, jag skulle 
kunna gå in i den diskussionen direkt även om jag inte gjorde det, och när man nu 
sitter utanför och tittar in så är det ännu mera tydligt än när man var i det”. 

 
Att hon är bättre på att kommunicera med män än kvinnor tror hon själv beror på att hon 
utbildats inom det militära och att hon där fått med sig vissa värderingar och normer som 
återspeglar en heteronormativ ordning. Carolines mening om vad som är kvinnligt och 
manligt reflekteras i hennes resonemang om hur andra kvinnor (i förhållande till henne själv) 
beter sig i sina yrkesroller: 
 

”…jag är 1.80 m lång, jag tar plats, titta dig omkring och se på kvinnor som är 1.50 
långa och säger, vad tycker ni då? (snurrar håret på en finger och förställer sin röst), 
det har jag funderat på”. 

 
Carolines förväntningar på sig själv hänger samman med den bild hon har av sig själv och 
som har formats av både barndom och utbildning. Att den militära utbildningen har haft och 
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fortfarande har en stor inverkan på hennes liv visar hon själv när hon tar fram den väska som 
hon använder och som är fylld av märke och emblem från tiden i militären: 

 
”…jag hade aldrig klarat det här jobbet utan F10´s ryggsäck/…/jag känner väldigt 
mycket trygghet i mina strukturer som jag har fått med mig…”. 

 
Förväntningarna på Caroline hänger starkt samman med den bild av hur en människa ska vara 
som det militära har gett henne. Att vara organiserad och strukturerad, rak och tydlig är 
egenskaper som är viktiga. Det är i enlighet med dessa krav och förväntningar som Caroline 
organiserar sitt privata liv och det yrkesliv som hon befinner sig i och som hon får att fungera 
på det sätt hon ser är det bästa. 
 
Caroline ser det som att hon har två sidor i sitt ledarskap, när det finns tid och plats ser hon 
sig själv som omvärldsfokuserad det vill säga att hon bryr sig om att förstå vad andra säger 
och vad som ligger bakom det, och det känner hon att hon klarar av eftersom hon har den 
bakgrund som hon har. När hon blir stressad är det bara en väg som gäller och det är rakt 
fram: 
 

”… blir jag pressad, stressad så funkar inte hjärnan för olika utsvävningar och 
möjligheter utan kör en väg, bära eller brista. Är väldigt inlärd att kör en väg och det 
är vägen som är på rätt sida lagen/…/så när jag blir pressad så kanske jag inte blir så 
omvärldsfokuserad men jag håller mig på rätt sida i alla lagar och allting. Jag ger mig 
inte möjlighet att köra utanför och det kan vara i personalärenden där jag säger att 
följer du inte behandlingsplanen så får du säga upp dig själv eller så följer du min 
plan och gör du inte det så varnar jag dig sen säger jag upp dig”. 

 
5.4.3 Roller 
Carolines roll i hemmet ser hon som annorlunda gentemot hur andra kvinnor har det: 
 

”det känns som vi har ombytta roller på något vis, jag har varit ute på övningar i 14 
dagar han har tagit allting därhemma. Ehh jag kan ibland känna att idag måste jag 
komma hem i tid för nu måste Jesper få lite avlastning och få utvecklas, nu menar jag 
inte att han är en toffelhjälte (ler), ombytta roller i förhållande till vad som är 
noormaalt, (drar ut på det). Det är nog den person som tillåtit mig att vara och att 
utvecklas, visst har jag haft skuldkänslor när Linnea var liten för jag var mycket borta, 
men jag visste att hon hade det bra…”. 

 
Citatet visar att Caroline har en bild av vilken roll hon skulle kunna spela i familjen, men att 
hon också är medveten om att det inte fungerar för henne. Normen som säger att kvinnan ska 
ta rollen som den som tar hand om barnen kommer till uttryck på samma gång som 
legitimeringen av att Caroline inte varit hemma uttrycks med orden ”men jag visste att hon 
hade det bra”. Det finns en viss separationskonflikt mellan vad Caroline gör i sin yrkesroll 
och som hon vet hon är bra på och den förväntade rollen som mamma som hon känner hon 
borde ha tagit på sig. Att Caroline inte är typiskt kvinnlig i sin yrkesroll har hon fått höra av 
sina arbetskamrater: 
 

”Alltså jag har ju hört att jag inte kör kvinnligt ledarskap, men så tänkte jag så här att 
ja jag lägger ju inte huvet på lut och ja jag kanske inte är så jättekvinnlig på det.  Jag 
kör mot mål, vägen dit bryr jag mig inte om bara vi kommer dit vi ska, det är det som 
är det viktiga”. 
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Men att kunna förstå andra människor och hur de tänker är en viktig del i hennes yrkesroll. 
Caroline ser själv att det hänger samman med den bakgrund som hon har och de föräldrar hon 
växt upp med (jag tillåter mig att ta ett långt citat för det är en så målande beskrivning): 
 

”jo jag brukar säga att jag tycker det är jätteroligt för jag kan säga ”fans, jävla 
helvetes malmöbo som kör ut här när det snöar som värst, di kan väl stanna himma i 
malmö”, på samma gång som jag kan säga något barnboksberättande som, det heter 
inte pantofler det heter potatis. Det var ju mycket där, mamma var ju så kulturell så 
jag tror mycket det att det är min bakgrund att jag hade pappa (lastbilschaufför inom 
vägverket) som också självklart kunde vara en annan person, men det som präglade 
honom så länge han var frisk det var att han hade många fina historier, väldigt 
humorfrisk på rätt sida naveln, men rätt så många svordomar. Och så då mamma som 
åkte på teater, men där fick ju inte pappa följa med för han somnade och snarkte på 
dessa tillställningar ”ja, fan det var ju skönt å sitta här i varmen”. Och det är en 
jättefin bakgrund. Och så har jag aldrig känt mig obekväm i när jag har gått in bland 
lastbildchaufförer, vissa som då har, ja jag förstår deras bakgrund och det kan jag 
känna när vi omorganiserar här så säger dom: ”ska vi ändra nu igen, nu igen, nu 
kommer di jävlarna från Borlänge och så ska di ändra igen, har vi nu kört här i 30 år 
så kan vi gå en bit till”. Så det är jättebra… just det att man har förståelsen med där 
och det kan jag känna, kanske inte just nu, nu är det raka vägen som gäller, men jag 
kan om det finns tid, hur ska jag sälja in det här budskapet så att alla förstår det. Och 
förstår innebörden, att jag inte är ute efter något, att det är till det bättre, den biten 
kan jag kanske ha som en svag punkt när jag är stressad”. 

 
Att Caroline kan förstå människor ser hon som en bonus i sitt arbete och något som hon 
värderar. Att hon själv har en bakgrund som många av de människor som arbetar för henne 
har, innebär att hon ser vad de ser, vilket kan hjälpa till att genomföra saker som kanske ses 
som svåra. Det finns en motsägelse i hur Caroline säger att hon hanterar sin ledarroll, både 
som målstyrd och relationsinriktad, men som hon reder ut genom att säga att det fungerar bäst 
när hon inte är stressad. När hon är stressad kommer rollen som målinriktad och fokuserad 
ledare in, när allt går som det ska kan hon tillåta sig att vara mer öppen och förstående. 
 
5.4.4 Bemötande och relationer  
Caroline talar ut om hur hon förhåller sig till sitt ledarskap och hur hon använder sig av 
erfarenheter från sitt privata liv i relationen till andra: 
 

”Alla har behov av att bli sedda och hörda, att bli bekräftade. Och då är det inte att 
gud vad du är bra på att gräva, utan hur har helgen varit, vad gör ni här då. Sen kan 
någon person ringa och berätta att de är sjuka och ska bli opererade och inte kommer 
tillbaka på sex veckor, och då tycker jag att det är jättebra att han ringde för det visar 
att han har förtroende för mig. Jag brukar ta jämförelsen med pussel. Jag har ju en 
son och han var ju inte så bra på att pussla, så när han skulle pussla sina pussel så 
blev det inte så bra. Och så tänkte jag att man kunde ju säga att ja, men det står ju fem 
år på kartongen så det borde ju du klara, men då gjorde vi så här att vi tog bort alla 
pussel och så pussla vi såna här jättebitar istället. Och gud vad du (sonen) har blivit 
duktig, det är nästan så att jag tycker att det blivit lite för svårt. Har du gjort det själv! 
Och så har han växt i sin uppgift…”. 

 
Att jämföra ledarskapet med hur man hanterar problem i hemmet visar att Caroline funderar 
över hur personalen tänker och handlar. Hon hanterar troligtvis situationer som uppkommer 
på arbetsplatsen på samma sätt som hon gör hemma. Att utgå från hur andra ser på saker när 
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möjligheten finns speglar hennes ledarstil. Att de anställda har förtroende för henne och att 
hon uppmärksammar att det förtroendet finns i och med att de ringer när de blivit sjuka visar 
att Caroline är medveten om vikten av hur bemötandet fungerar mellan henne och personalen.  
 
I hennes relation till övriga chefer ser hon att hennes bakgrund ger henne vissa fördelar: 
 

”Jag håller på med ett Nosam projekt och jag känner mig så bekväm i denna gruppen 
när jag ska presentera det, jag känner att jag är rätt person här. Eller så kanske, ja 
alltså varför har jag kommit dit jag har kommit, dels tror jag att ”jo hon har ju militär 
bakgrund så då måste det ju vara något ordentligt, för det har ju jag med” (härmar en 
man). Plus att jag är lång vilket gör att jag automatiskt tar plats”. 

 
Caroline känner sig trygg och bekräftad av sin omgivning eftersom hon känner att hon har 
egenskaper som ger henne ett visst bemötande i de sammanhang hon befinner sig i.  
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5.5. Intervju med Anna  
 
5.5.1 Bakgrund 
Anna (fingerat namn) möter mig i hallen, hon har en djupt grön dräkt på sig, kjol och kavaj i 
finrandig manchester. Anna är den första respondenten jag möter så jag känner mig lite pirrig 
i magen, men hon får mig snabbt att känna mig lugn och trygg igen. Som person så ler och 
skrattar hon mycket och utstrålar en säkerhet och ett lugn som smittar av sig. Anna är 43 år 
gammal och har haft tjänsten som verkställande direktör på transportföretaget i två år. 
Organisationen som hon arbetar i har bytt ägare och förändrats sen hon började där 1986 som 
ekonomiassistent, men hon har stannat och utvecklats och säger att hon trivs där. 
 
Hon berättar att hon växte upp i Rydebäck där mamman var hemmafru och pappan var 
konditor. Hon har ett syskon som är yngre och hon beskriver själv sin uppväxt som trygg och 
rolig med massor av kamrater. På gymnasiet så gick Anna social linje, efter det arbetade hon 
ett halvår på skattemyndigheten och två och ett halvt år som sekreterare på ICA frukt och 
grönt. Efter att ha arbetat en tid bestämde hon sig för att fixa till sina gymnasiebetyg och 
återvände då till skolan där hon läste högre ekonomisk specialkurs. 
 
Hemma har hon tvillingar, en flicka och en pojke som är 15 år gamla och maken som arbetar 
skift. Anna medger utan omsvep att det ibland varit körigt att få privatlivet att fungera, 
speciellt när barnen var små, men menar på samma gång att det aldrig hade fungerat om man 
inte tyckte det var roligt. Att hitta lösningar och hela tiden känna att det finns en utmaning är 
viktigt för Anna. 
 

”Ibland så tänker man att tänk att få arbeta på ICA Björnen hemmavid, tänk att få 
arbeta där 75 % och sen går jag hem och behöver inte tänka mer på det. Jag kommer 
hem klockan tre och behöver inte tänka på något mer, telefonen kommer inte att ringa 
på kvällen och jag behöver inte sätta mig vid datorn när barnen lagt sig (skrattar).” 

 
Att inte tacka nej till uppdrag tror Anna är nyckeln till varför hon kommit så långt som hon 
har gjort. Det går att hitta lösningar på familjesituation och annat om både den som vill att 
man ska ta ansvaret och man själv är beredd att vara flexibel. Som ett exempel talar Anna om 
hur det var när barnen var små och hur hon försökte lösa situationen med att arbeta lite 
mindre för att få hemlivet att fungera: 
 

”Först så började jag att jobba varje dag till klockan tre men det blev att jag jobbade 
full tid ändå och alltid fick ringa till dagis och säga att nu är jag sen igen (skrattar). 
Att vara ledig på fredagar funkade inte heller för då ska allting vara färdigt så då 
saknades man mycket mer än på måndagar, så det blev måndagar som jag tog ledigt 
istället”. 
 

För Anna som ledare så är det viktigt att kunna lyssna och känna av hur människor tycker och 
tänker inför olika saker. När hon säger lyssna så menar hon verkligen lyssna och höra vad 
personen säger. Hon menar att människor har en benägenhet att bara lyssna på det som de vill 
höra, men det vill hon inte göra i sitt ledarskap. Anna försöker att höra även om hon inte 
håller med om det personen säger så att hon kan hitta och se vad det är som behöver åtgärdas 
för att få organisationen att utvecklas och gå vidare: 
 

”… i de här personalsamtalen till exempel, så händer det ju att jag inte riktigt håller 
med om det de säger. Men då tycker jag att det är viktigt att jag lyssnar och försöker 
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förstå utifrån hur de ser på saken, så kanske vi kan närma oss en gemensam lösning på 
vad det nu kan vara”. 

 
 
5.5.2 Förväntningar och krav 
Som managing director inom sin organisation har Anna ställts inför situationer som hon idag 
skrattar åt. Att vara ensam kvinna bland män ställer sina krav och har sina förväntningar: 

 
”…alltid män, skogsbolagsdirektörer (på möten). Och det ser ju varenda liten 
människa att här kommer det en kvinna, och vad gör hon här? Och det får jag ju ofta 
erfara, och efter ett tag så lär de ju att känna en och då blir det lättare. Jag märker ju 
att de tänker att, har vi tagit med en sekreterare kanske…näe, jaså det var vd´n, det 
var som…” 

 
Anna upplevde att det följde vissa förväntningar med att vara ledare och kvinna, men när jag 
frågade hur hon hanterade det svarade hon så här: 
 

” Jag ignorerar det nog, fullständigt. Så har vi såna här kort då och så läser de då på 
titlarna och så kommer de fram till någon sorts hackordning, men det är inget som jag 
bryr mig om”. 

 
Anna väljer att inte ta ställning, människorna omkring henne får bilda en egen uppfattning om 
henne som person. 
 
Kraven och förväntningarna på henne i det privata livet upplever hon var större när barnen var 
små. Att med jämna mellanrum komma försenat till dagis var något som hon brottades med: 
 

”Först började jag att jobba varje dag till klockan tre, men det blev att jag jobbade 
full tid ändå och alltid fick ringa till dagis och säga att nu är jag sen igen (skrattar). 
Att vara ledig på fredagar funkade inte heller för då ska allting vara färdigt så då 
saknades man mycket mer, så det blev måndagar jag tog ledigt istället”. 

 
Citatet visar att Anna hela tiden haft kraven på sig men att hon arbetar runt dem. Hon försöker 
hitta lösningar som gör att hon kan vara på två ställen genom att hon och organisationen hon 
arbetar i är flexibla. Kraven och förväntningarna som hon har haft på sig både privat och 
offentligt har gått att hantera. 
 
5.5.3 Roller 
Anna känner att hon i sitt arbete har fått möjligheten att fungera i alla de olika roller som hon 
agerar i, det har inte förväntats av henne att hon inte till exempel skulle vara mamma: 
 

”När mina barn var hemma från dagis sjuka så ringde jag och talade om det för min 
chef på den tiden, och då sa han att ja, men då kommer jag hem till dig istället, och så 
satt vi vid mitt köksbord och arbetade istället!”. 

 
Det har inte uppstått några rollkonflikter på det sätt att hon inte tillåtits att vara till exempel 
mamma och fru även när det egentligen krävts mer av henne i arbetet, det har alltid gått att 
hitta lösningar. Att Annas man arbetar skift har ytterligare hjälp till att få det att fungera 
eftersom de då kunnat dela på de dagar som de av naturliga själ har varit tvungna att vara 
hemma med barnen.  
 



Det Duala Ledarskapet 
 

 35

Anna ser att det finns olika roller både privat och offentligt och att männen så lättvindligt 
lämnar över makten i hemmet ser hon som konstigt: 
 

”Att män lämnar över makten till kvinnorna i hemmet är ju egentligen rätt konstigt, 
Jan var ju hemma över sommaren (betonar sommaren och ler) men då kunde ju barnen 
gå, det kunde dom. Men Jan kände sig väldigt ensam för det var ju inte så många 
andra män som var hemma med sina barn”. 

 
Att vara hemma med barnen och ta hand om familjen ser Anna som en bit av livet som ger 
större perspektiv: 
 

”…att prata med någon som har hela bilden klart framför sig skiljer sig mot att prata 
med en karl som inte har någon förståelse för vad som händer hemma”. 

 
Förutsättningarna för att bli förstådd som kvinna i de olika roller som det förväntas av Anna 
ser hon som större då männen omkring henne själva har varit hemma med sina barn, vilket är 
något som hon inte har sett ske ännu. Men hon sätter sin tillit till nästa generation som hon 
hoppas kommer att se till att både män och kvinnor får ta del av både hemmets och det högre 
ledarskapets förtjänster. 
 
5.5.4 Bemötande och relationer 
I sin roll som ledare händer det att Anna ställs inför situationer som hon måste hantera på 
något sätt: 
 
”…nu ska vi gå och bada bastu (männen) och ja, det ska ju inte jag göra då”.  
 
Anna har en förklaring till varför det är så och hur hon förhåller sig till det i relationen till 
andra: 
 

”Män kan ju ringa till män men inte till en kvinna. För då undrar ju de vad man är ute 
efter. Och eftersom det inte finns så många kvinnor så blir det ju ofta så att när jag är i 
Stockholm så går jag inte ut och tar en öl och äter, utan jag beställer upp mat på 
rummet. För går jag ut så finns det alltid någon som undrar varför jag är ute själv och 
om jag inte vill ha sällskap. Det känns inte naturligt för mig att ringa till män och inte 
för dem att ringa till mig heller. Utan då väljer de hellre att ringa till andra män, det 
blir ju så. Det kommer vi ju inte ifrån eftersom det ju då är så många män…”. 

 
Anna ser att det finns hinder för hur det ska kunna bli fler kvinnor inom högre befattningar, 
dessa hinder kallar hon för bastuträffar och öldrickande. Att komma förbi dessa hinder ser 
hon inte som direkt möjligt utan hon väljer istället att äta middagen på rummet och låta bli att 
ringa sina manliga kolleger. Hon hoppas på att nästkommande generation istället ska se till att 
det blir fler kvinnor på de högre posterna och att det i sin tur kommer att generera att det blir 
lättare att vara social med båda könen. 
 
Anna gör inga kopplingar mellan hur hon bemöter sin personal och hur hon agerar i hemmet, 
men hon säger att det viktigaste hon kan göra i sitt ledarskap och i relationen till andra är att 
lyssna, och då menar hon verkligen att lyssna och känna av. 
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5.6 Intervju med Alexander 
 
5.6.1 Bakgrund 
Alexander (fingerat namn) träffar jag på hans kontor där han börjar med att fråga om jag vill 
ha kaffe. Han är klädd i kostym och slips och har den där frisyren som visar att man är en 
framgångsrik man i sina bästa år, det vill säga kort och fortfarande kvar. Rummet som han 
sitter i har diplom och utmärkelser på väggarna, Alexander utstrålar lugn och säkerhet, 
pondus med andra ord. Befattningen som global personalchef på ett världsledande företag 
inom sin produktionskategori har han haft ett antal månader men som personalchef har han 
jobbat i mer än 20 år.  
 
Alexander föddes i Stockholm men växte inte upp där, det gjorde han på den mindre orten där 
han nu arbetar. Sin naturvetenskapliga examen på gymnasienivå tog han 1975 för att sedan 
inte riktigt veta vad han skulle fortsätta att studera. Han valde att läsa Biologi, men för att få 
lov att göra det var man på den tiden tvungen att läsa Kemi först, vilket han gjorde i ungefär 
14 dagar. När inte detta fungerade skrev han in sig på en annan institution och började läsa 
nationalekonomi. Efter ett år av nationalekonomi så fick han annat för sig, han säger: ”Sen 
tack och lov så gjorde man lumpen.”  Under tiden som han gick i lumpen så fick han 
möjlighet att fundera ut vad han ville göra, vilket resulterade i att han sökte in på en 
förvaltningslinje på Socialhögskolan. 1976 så tog Alexander sin examen där han skrev sin 
examensuppsats på området arbetsrätt som låg i tiden då med alla de nya lagar som kom att 
formas under just denna tid (LAS, MBL m.fl.). 
 
Alexander är sedan en tid tillbaka skild, men har två döttrar som är 20 och 23 år gamla varav 
den äldsta dottern fortfarande bor hemma hos pappa. Eftersom barnen är vuxna så klarar de 
mer eller mindre sig själv vilket gör att samtalet om hur han får det att fungera hemma blir lite 
platt, det finns inte så mycket att säga om det som han uttrycker det.  
 
Att Alexander skulle nå den position som han innehar idag är inget som varit planerat, men 
han understryker att han alltid försökt att fylla det utrymme som han fått till sitt förfogande: 
 

” … jag har ju haft tur att ha chefer som är bra för mig, alltså så tror jag konkret att 
om man är beredd att ta initiativ, att man är beredd att ta lite stryk att vara beredd att 
anstränga sig och kanske inte behöver så särskilt mycket så kommer möjligheterna. 
Det är i varje fall vad jag har gjort, försökt att fylla det utrymme jag har fått, det har 
passat mig…” 

 
För Alexander som ledare är det viktigt att människor har förtroende för honom och att 
han lyssnar på dem innan han fattar beslut. Att ha människor omkring sig som han har 
förtroende för och som har förtroende för honom ser Alexander som nyckeln till ett bra 
ledarskap, det finns alltid människor som kan något bättre eller har en annan synvinkel 
som man därmed kan diskutera med och rådfråga. 
 
5.6.2 Förväntningar och krav 
Alexander känner uteslutande att han har vissa krav och förväntningar på sig i sitt arbetsliv, 
han beskriver det utifrån organisationen för att sedan kort komma in på sin egen person: 
 

”Jag tror att det är mer och mer uttalat att det är ett tuffare affärsklimat om man 
jobbar i näringslivet i Sverige, konkurrensen har ökat. Det finns tigerekonomi överallt, 
och det gör att dom mål organisationen kan ha, det blir mer och mer inte bara en 
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inriktning utan något man måste fixa /…/ Det förväntas att jag gör min del i det här, i 
det som jag kan påverka”. 

 
För Alexander är ledarskapet en konkret målbild som han arbetar efter. Han ser hur klimatet 
för organisationen påverkas, hur den egna organisationen ser ut, hur han passar in i den och 
vad hans uppgift är att sköta.  
 
När det gäller hans förväntningar i det privata livet är barnen vuxna och tar mer eller mindre 
hand om sig själv, som han uttrycker det. Kraven som han har på sig handlar i största 
utsträckning på hur han sköter sitt arbete och hur han får andra att utvecklas. 
 
Alexanders tankar om vilka förväntningar som styr kvinnor har inte så mycket att göra med 
hans egna förväntningar på sig själv i sina roller men beskriver hur han ser på andra ledare av 
motsatt kön: 
 

”…jag tror att tjejer i alla fall har upplevt att de har mera uppförsbacke, tunga jobb 
och när de väl får chansen så tror jag att de ibland överdriver en del av de 
komponenter som de tror behövs i det här (ledarskapet). De blir liksom hänsynslösa på 
ett annat sätt än vad, ja, jag säger inte att det är genomgående, men jag har varit med 
om det och sett det. Jag är inte säker på att det behöver vara så, jag menar det finns så 
många andra kvalitéer som man borde kunna jobba på och med. Men utan att värdera 
det så tror jag att det är så”. 

 
För Alexander handlar ledarskapet om att fylla ut den roll som han har blivit tilldelad och de 
förväntningar som han känner är direkt kopplade till den roll som han har i sitt arbete. 
 
Han ser att det generellt finns olika förväntningar på kvinnor och på män: 
 

”…om vi pratar om vad kvinnor och män i allmänhet tycker är viktigt i ledarskap så 
tror jag att kvinnor betonar sådana saker som konsensus och bekräftelse mer än vad 
män gör, det tror jag”. 

 
Alexander skiljer därmed på hur kvinnor och män utövar sitt ledarskap genom att definiera 
vad det är som är annorlunda i ledarskapet mellan kvinnor och män. De förväntade 
egenskaperna ser annorlunda ut för kvinnor och män. 
 
5.6.3 Roller 
När jag tar upp frågan om vilka roller som han ser att han har i livet, så tar Alexander upp hur 
han fungerar i olika roller på sitt arbete: 
 

”… det är ju ganska olika roller beroende på i vilket sällskap du är. Ta till exempel en 
förhandling så är det ju väldigt annorlunda situation än om man ska sitta och 
diskutera utveckling, kompetensutveckling eller vad det nu är. Och egentligen så är det 
så att till stora delar att det krävs olika, jag menar är det så att du har en personlighet 
som passar 100 till det ena så kan du ju inte passa lika bra till de andra. Så visst är det 
så att det är olika, jag menar per definition så är vi ju olika”. 

 
Att kvinnor och män har olika roller att spela i livet och att det får effekter på arbetslivet är 
något som Alexander uttrycker: 
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”Du har ju sådana här praktiska saker som är belastande för tjejer. Det faktum att 
man inte kan delegera barnafödandet, för att där försvinner man ju på ett eller annat 
sätt, något som man måste kompensera för om man vill göra karriär”. 

 
Det innebär att kvinnor ibland blir hänsynslösa i sitt ledarskap eller att de arbetar mer än 
brukligt för att kompensera den frånvaro som de får när de skaffar barn menar Alexander. Att 
lägga ner mer av sig själv i det som kvinnor gör är ännu ett kännetecken på hur kvinnor agerar 
i ledarsituationer. 
 
Alexanders syn på vilka roller han har är uteslutande kopplade till det arbete han har. Det 
finns inga samband mellan hur han ser sin roll i hemmet eller att det skulle kunna finnas några 
konfliktsituationer mellan det arbete han innehar och den roll han har i sitt hem. Att 
Alexanders barn är stora kan vara en del av sanningen, men även att han ser de olika roller 
han agerar i främst i arbetet och att han strikt skiljer på dessa två olika sfärer. 
 
5.6.4 Bemötande och relationer 
Som ledare ser Alexander att det är viktigt att få andra människor att växa, han menar att det 
är en del av hans yrkesroll: 
 

”Jag tror att jag använder mig av omgivningen på ett vettigt sätt, jag vill tro att jag 
involverar omgivningen och att jag hjälper dem att växa som människor, och jag 
tycker faktiskt att jag kan hitta ett eller två exempel när det faktiskt är så. Faktum är 
om det inte egentligen är ett av de viktigaste, ja, man kan ju inte sitta och bara vara 
navelskådare, man måste, nummer ett är att fullfölja det uppdrag man har. Men i det 
jobbet ingår det att se till att du utvecklar människor som du har i din omgivning, 
därför att det ska ju gå, det ska fungera utan att du är här”. 

 
Alexander försöker i sin ledarskapsroll att lyssna på andra och ta till sig vad de har att säga, 
han uttrycker det så här: 
 

”Jag menar ett beslut, det måste jag ju ta själv, men att samla andras uppfattningar, 
det tror jag är väsentligt. Det är ju ungefär som när ni ska köpa nya möbler eller vad 
ni nu ska. Jag menar det är väldigt få beslut man tar på alldeles egen hand./…/ och det 
finns ju alltid någon som du kan fråga ja, vad fan gör vi nu, vad tycker du? Men så 
tror jag faktiskt att det är, ja i alla fall i mitt privatliv…”. 

 
Alexander visar att han tar in andras åsikter om en viss sak och att det är det han gör även 
hemma i sitt privatliv. Även om han tar in andras åsikter så betyder det inte att han alltid tar 
beslut grundat på det de säger.  
 
När jag frågar hur han ser på ledarskapet om det skiljer sig mellan manligt och kvinnligt 
ledarskap säger han att ledarskapet skiljer sig åt men att det beror på att människor och  
särskilt kvinnor ser och förväntar sig olika saker: 
 

” …man hör inte, man hör olika saker. Om man tar en A4 sida med ord, så hör man 
olika budskap. Och jag tror att kvinnor har en tendens att snappa upp olika saker, 
negativa ord starkare än män har”. 

 
Alexander ser att det skiljer sig mellan manligt och kvinnligt ledarskap vilket genererar olika 
sätt att bemöta könen. Relationen till andra utgår från att andra innehar kunskaper som 
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Alexander tar till sig men kanske inte alltid använder sig av. Det är en ledarskapsstil som 
utgår från det egna behovet av att kunna fullgöra sin arbetsuppgift. 
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5.7 Intervju med Patrick 
 
5.7.1 Bakgrund 
Patrick (fingerat namn) träffar jag på hans kontor i stadshuset. Det är ett rum till brädden fyllt 
med pärmar och papper, man får en känsla av att här händer det saker eftersom det ligger 
papper här och där som skvallrar om att det inte riktigt är avslutat ännu och därför inte 
befinner sig i en pärm. Patrick är ledigt klädd i byxor och kavaj och ger ett tryggt intryck. Det 
är svårt att förklara hur, kanske det är dialekten som säger småländskt härkomst eller så är det 
leendet och närheten till skratt som ger en nära och personlig atmosfär. 
 
Patrick växte upp i ett litet brukssamhälle som var helt uppbyggt kring bruket som var en 
sulfatfabrik. Alla som arbetade på bruket bodde i små röda stugor och gick och tvättade sig i 
den gemensamma tvättinrättningen på lördagarna. När jag frågar hur länge sedan detta var så 
säger han: 
 

”ja, detta var inte så länge sedan, det var på 50-talet. Så det var inte så jävla konstigt, 
så var det. Så då hade man en badstuga så, och så när jag gick i skolan så blev man 
ditkommenderad en gång i månaden och alla blev tvagade där…” 

 
Bruket ägde mjölkaffären och charkuteriet som försåg alla i det lilla samhället med de 
förnödenheter de behövde. Patrick menar att det var en bra miljö att växa upp i eftersom alla 
kände alla och levde väldigt nära varandra. Pappan var folkskollärare på orten och var väldigt 
omtyckt av både vuxna och barn. De två syskonen en bror och en syster är tio år äldre och 
lämnade därför hemmet tidigare än Patrick. Mamman gick bort när Patrick bara var tolv år 
vilket gjorde att han till stor del växte upp ensam med sin pappa som därefter begravde sig i 
arbetet. Han beskriver ändå sin barndom som trygg och lycklig, de lyckades hitta en relation 
som fungerade även om det utifrån kunde uppfattas som ”kaptenen och sergeanten”.  
 
Efter grundskola och realskola gick Patrick på gymnasiet Efter gymnasiet ville han arbeta och 
tanken var att bli journalist, så han gick in på en tidning och frågade om han fick ett jobb där, 
vilket han fick: ”på den tiden så var det så att det var bara att trava in, jag vill börja jobba 
här, så sa han, javisst”.  På tidningen så frågade en av killarna som jobbade där om han inte 
skulle läsa in några ämnen på universitetet eftersom det var det många som gjorde, så det 
gjorde han. Patrick började läsa samhällsvetenskapliga ämnen vid Universitetet i Växjö. Han 
trivdes så bra på universitetet att han fortsatte att läsa Kulturgeografi efter att han var färdig. 
Att läsa Kulturgeografi tyckte han var jätteintressant vilket resulterade i att han fick vissa 
erbjudande från skolan: 
 

 ”så då stod jag och valde och så tänkte jag så här att jag är från XXX, jag är inte bra 
på att fastna i den här miljön, det är inte jag, jag var alldeles för jordnära, det var inte 
min, det var inte jag. Så det var då jag försvann ur systemet och blev trafikplanerare i 
Halmstad istället”. 
 

Efter trafikplanerarjobbet kom andra möjligheter inom den kommunala världen som Patrick 
prövade på, han säger själv att han har skaffat sig sina kunskaper på den resa som han gjort 
inom organisationen. 
 
När det gäller familjesituationen så har han en fru som arbetar som lärare och två barn, en 
flicka som är 27 och en pojke som är några år yngre och som båda har flyttat hemifrån. 
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När det gäller ledarskapet är det viktigt för Patrick att man förstår och har insikt om hur 
människor tänker och fungerar. För honom handlar det om att nästintill alla människor vill att 
något ska bli bra, men att de har olika sätt att se hur det ska bli bra. Då är det Patricks uppgift 
att försöka hitta den lilla gemensamma nämnaren som gör att man kan fortsätta arbeta. En 
annan viktig faktor som han pekar på är att man som ledare måste se till att alla känner att de 
är del av något större och därmed tar ansvar och kommunicerar med andra om vad som 
händer och när det finns problem: 
 

” Så det är en bild av hur jag vill förhålla mig till kolleger, att var och en ska känna 
ett ansvar. Jag vill inte gå in och peta i detaljer, men att kunna sätta mig ner och även 
om jag tycker att det är ett skitproblem så får jag inte visa det, för det är det inte för 
den som frågar…”. 

 
Patrick har ett relationsinriktat ledarskap som innebär att det är viktigt för honom att 
förstå och vara nära människor. 
 
5.7.2 Förväntningar och krav 
De förväntningar som Patrick känner att han har på sig hänger samman med den bild av 
pappan som han har. Att växa upp ensam med sin pappa har på många sätt färgat av sig på 
Patrick: 
 

”Min far var en väldigt mjuk och fin människa, han hade en oerhörd karaktär som 
person på något sätt. Det är många som lyssnade på honom, han hade en oerhörd 
kunskap. Gamla folkskollärare var ju väldigt kunniga, jag begriper inte hur de kunde 
plugga in allt. På söndagarna, min pappa hade generalstabens alla kartor över hela 
Sverige, så ibland så sa han så här att nu gör vi någonting, fråga mig på varenda by 
du hittar på kartan så ska jag säga var det ligger någonstans. Jag kunde nästan aldrig 
hitta någon liten by som han inte visste var den låg någonstans, som han kunde 
placera ut”. 

 
Sättet att vara på, vad det är som är viktigt i relationen till andra människor har Patrick 
socialiserat in genom sin relation till pappan. Förväntningarna i hur Patrick ska vara i sitt 
förhållande till andra människor i sitt arbete idag styrs av den inre bild som Patrick har av hur 
en individ bör vara. Han känner inga större krav på sig mer än att det ibland kan kännas svårt 
för honom att inte riktigt räcka till för alla på arbetsplatsen som vill tala med honom: 
 

”Men det känner jag att jag inte har så mycket tid till det här (att prata med 
personalen) som jag skulle vilja, att sätta mig ner och, ja, ibland så märker jag att folk 
tycker att kommer det en till före mig nu, sådär, då känner jag mig så där oförmögen 
att klara det jag egentligen borde göra. Det är så, det känner man inom sig. Det är 
inte så himla lätt…”. 

 
Kraven och förväntningarna på Patrick kommer från arbetet, det är där han känner att han inte 
räcker till ibland, att tiden blir för kort och han inte hinner med allt han skulle vilja. Det är 
främst relationerna mellan honom och personalen som han känner att han skulle vilja ha mer 
tid eftersom det enligt Patrick är där som nyckeln till en fungerande organisation ligger, att 
alla känner varandra och förstår varandra. 
 
5.7.3 Roller 
För Patrick handlar ledarskapet om de förväntningar som finns i organisationen på att få 
allting att fungera, han ser sin roll som spindeln i nätet: 
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”Jag har försökt att ta ett initiativ så tillsvida att alla chefer i den här kommunen 
träffas/…/ Och vid de tillfällena så försöker vi då koordinera chefernas uppfattning om 
sitt uppdrag /…/ Och det är svårt, en rektor tycker inte att man har särskilt mycket 
gemensamt med en avdelningschef på tekniska eller socialtjänsten eller 
räddningstjänsten”. 

 
Patrick definierar vilken roll han spelar i organisationen i ett konkret exempel som visar hur 
han förhåller sig till ledarskapet, för honom handlar det om att kunna hantera olika slags 
människor: 
 

”…jag har ett forum där jag jobbar med förvaltningscheferna/…/sen har jag ju 
personalen här/…/sen har jag ju politikerna också/…/och jag sitter ner med xxxxx som 
ska lägga fram förslagen/…/ och med mitt tjänstemannansvar så skriver jag det jag 
tycker att jag ska tycka utifrån den rollen”. 
 

Det Patrick beskriver är hur många olika människor han möter i sin vardag som han måste 
förhålla sig olika till beroende på vilka det är. Det blir ett ledarskap som är anpassat efter 
vilket behov eller stöd som individerna i organisationen behöver. 
 
Patrick fortsätter att tala om vilka roller som kvinnor och män agerar i och kommer då in på 
vad han anser att kvinnor och män är bra på i sina olika roller på arbetet: 
 

” …jag har sett kvinnor som ska vara kommendanter som män, men många gånger så 
är kvinnliga chefer oändligt mycket bättre på att lyssna och anpassa sitt ledarskap. Att 
kunna läsa och förstå, vad är det som rör sig i huvudet. Män är bättre på att räkna ut 
kalkyler hit och dit och kräva det. Men att förstå hur Anna och Peter samagerar och 
hur de förhåller sig till varandra och också att möta konflikter, så är det så att många 
gånger så att kvinnor är bättre på det”. 

 
Kommunikationen och förståelsen är det som är viktigt för Patrick i hans ledarroll men även 
för honom som person i sitt privata liv. Det är en ledarstil som interagerar med hur han ser på 
sig själv som individ vilket gör att det inte blir någon splittring mellan sin person och det som 
förväntas av honom, det uppstår inte någon rollkonflikt. 
 
5.7.4 Bemötande och relationer 
Hur Patrick förhåller sig och bemöter andra människor på sitt arbete beskriver han när vi 
talar om vilka normer och ideal som är viktiga för honom: 
 

”Jag tycker det är viktigt att de som jobbar tillsammans tittar på varandra varje dag, 
att man till och med tar på varandra (skrattar) man behöver kanske inte kramas när 
man hälsar på varandra, men man kan i alla fall ta varandra i hand för då ser man i 
ögonen hur det är med personen, tar man i hand kan man till och med känna det i 
handen, är det inte så?”. 

 
Relationen mellan människor är en komplicerad fråga och innebär att Patrick ibland känner att 
han får göra uppoffringar för att förtroendet till honom ska bibehållas: 
 

” Jo, det gör jag, jag tror inte man kan beskriva den ensamhetskänslan som man har i 
detta jobbet. Jag är också väldigt mån om i de kommuner jag jobbat att inte ens vara 
med i en kennelklubb, för på något sätt så vill alla att man ska bli uppbunden på något 
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sätt, bollklubb eller kennelklubb eller var man än är. Jag försöker hålla mig fri från 
det, och det är många av mina kolleger som inte gör det och det är mitt sätt att 
förhålla mig, jag vill vara fri utan att Anna ens ska tänka tanken att aha, han är med i 
kennelklubben det är därför dom har fått ett bidrag på tusen kronor… för på något sätt 
så har jag försökt att hålla mig fri så. Och det är också tidigare som jag har blivit 
erbjuden att sitta med i bankstyrelser eller företagsstyrelser och så där som hade varit 
rätt så roliga uppgifter och som hade berikat livet för mig, men jag har aldrig kunnat 
göra det, eller jag har valt bort det för att just kunna ha den här känslan av frihet och 
innerst har jag väll aldrig ångrat det, men visst ibland har det känts lite torftigt. 

 
För Patrick handlar bemötandet till större delen om hur han känner att han ska bemöta 
andra, vad som är viktigt för att förtroendet till honom ska finnas kvar och hur han därför 
bör agera, än hur andra ska bemöta honom. Patrick ser att han som kommunchef innehar 
en ställning som gör att andra blir förbannade på honom och det menar han att de måste 
de få bli, annars hade organisationen inte fungerat.  
 
Hur man bemöter varandra i organisationen, på arbetet, i vardagen visar vilket 
förhållningssätt man har till människor, att bygga relationer som växer och blir starka så 
att kommunikationen fungerar bättre. Patrick talar om hur han ser på förhållandet mellan 
sig och sin omvärld (jag tillåter mig att ta ett långt citat då jag vill att ni ska få höra 
Patricks röst): 
 

” Jag, som person och människa så är jag på det viset att jag förhåller mig till min 
omvärld att jag tror inte att det är så allvarligt här i livet, utan jag skämtar kanske lite 
väl mycket, men jag tycker att, och tro inte att du är någonting på sättet att man ska 
klä in någonting i en ruta. Jag vill att vi ska ha ett mänskligt förhållande, en personlig 
värme oss emellan. Och det finns individer i en organisation som vill ha en väldig 
integritet och som inte vill avslöja sin person på något sätt. Jag tycker att det är 
mycket svårare att arbeta tillsammans om man har ett sådant förhållningssätt oss 
emellan. Om du skulle söka jobb hos mig så skulle jag lägga vikt vid att du var beredd 
att delge lite av din personlighet så att vi också kan ha respekt för den. Du är den 
personen och att du vågar vara den. Jag tycker det är mycket svårare när man blir 
tennsoldater i en organisation. Då man bara har ett formellt umgänge i sakfrågorna 
men att man har ett mjukare förhållningssätt som individ, ja, jag tycker det är viktigt. 
Jag vill gärna ha individer omkring mig som är sådana. Det finns personer som går 
till sitt jobb och som tänker att jag sköter jobbet, jag vill inte visa något annat. Och jag 
tycker att de fungerar mycket sämre än de som vågar vara sig själva. Och som säger 
så här att idag gick det åt helsike, gubben och jag bråkade så du får ge mig en kvart 
att komma tillbaka, då vet jag detta, det är mycket lättare att ha det så!(skrattar)”.  

 
Hur man bemöter andra och hur man själv blir bemött ligger till grund för den bild man har av 
ledarskapets utförande. Patrick diskuterar bemötandet utifrån sin egen syn på hur man ska bli 
bemött, och hur relationerna människor emellan bör fungera. Det är ett relationsnära 
förhållningssätt till ledarrollen som skiljer sig från den ledarroll som lägger tyngdpunkten på 
uppgiften i organisationen som ska utföras. 
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6. Analys 
 
I analysen är essensen att finna den möjliga innebörden i det material som insamlats med 
hjälp av de teorier som tidigare presenterats och om möjligt bidra till att utveckla och förstå 
det som sker i vår omgivning något bättre. I min tolkning och analys är det därför min avsikt 
att försöka visa de bakomliggande mönster som jag har funnit i det empiriska materialet och 
förklara vad det är jag ser. Det är ett empirinära förhållningssätt som jag använder mig av för 
att belysa ledarskapsfrågan. Jag har valt att använda mig av traditionella teorier som 
utvecklats för att kunna belysa det resultat som framkommit. Att utgå ifrån praktiken och 
sedan utveckla de begrepp som traditionella teorier frambringat för att förklara det fenomen 
som studeras, är ett tillvägagångssätt som är oerhört givande och spännande. 
 
Vilken ledarskapsstil som är mest effektiv är en fråga som har gäckat många forskare och 
även ledare under tidens gång. Otaliga är försöken till att utveckla och förändra tanken om 
vad som är det universala ledarskapet och hur det ska utföras. Här kommer den normativa 
tanken in om vad som är det ”rätta” ledarskapet.  
 
Jag kommer att lyfta fram två dimensioner av ledarskapet, normativt och relationsorienterat, 
och i relation till dem placera in två alternativa förhållningssätt som kan förklara det som det 
empiriska materialet har gett som resultat. 
 

6.1 Normativt eller Relationsorienterat förhållningssätt? 
 
Det är under de senaste decennierna som samhällsforskarna har ägnat allt mer energi på att 
utveckla idéer om hur organisationer fungerar eller varför de inte gör det.38 Det har uppstått 
flera olika teoretiska inriktningar som alla har sina egna idéer om hur man får kontroll över 
sociala kollektiv. Många känner igen de organisationsutvecklingsidéer som har 
implementerats på arbetet men inte fungerat så bra efter en tid. Vad som fortfarande behöver 
utvecklas i forskningen är inriktningen på individens betydelse och egenskaper för 
organisationens utveckling. Att forska om ledarskapets innebörd blir en sociologisk utmaning 
där känslan av att trampa på ”tunn is” ibland är svår att skaka av sig.  
 
För att förstå hur dessa ledare agerar i sina sociala strukturer är det nödvändigt att formulera 
vissa begrepp. Mertons Referensgruppstanke har sin idé i att människor ser sig själv i 
förhållande till gruppen som de är en del av och andra grupper som de kan relatera till. 
Ledarskapet är en ofta utmålad vision av vad det anses borde vara och sällan vad det 
verkligen är (se Mintzberg, 1994).39 Här kan vi se att referensgruppstanken fungerar som att 
det är något som ledare i organisationer förhåller sig till och agerar efter när de utövar sitt 
yrke. Om vi utgår ifrån att människor i alla sociala kontexter förhåller sig till sig själv utifrån 
hur de två typerna av referensgrupper inverkar på individer, så har ledare i organisationer mer 
än bara sin egen bild av hur ledarskapet ska vara och utföras att förhålla sig till40.  
Den bilden är inte något som uppkommer av sig själv inuti individen, utan är något som är i 
relation till den omgivning personen befinner sig i.  

                                                 
38 Bolman, L., G./Deal, T., E. (2004). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Studentlitteratur, Lund.  
39 Se till exempel Mintzbergs (1994) forskning om vad chefer verkligen gör och vad de vill ska framstå att de 
gör. The Rise and Fall of Strategic Planning. Reconceiving Roles for Planning, Plans, Planners. New York, Free 
Press. 
40 Referensgruppsbegreppet säger Merton kan vara missvisande då det hänvisar till att det är grupper av individer 
som människan förhåller sig till, detta behöver inte vara så utan kan vara, förutom en gruppering betydelsefulla 
andra både enskilda individer som sociala kategorier. 
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Den normativa typen av referensgrupper fastställer och upprätthåller viss standard för 
individen, det innebär att de värderingar som individen har införlivat i sig själv kommer från 
av personen utnämnda andra som kan vara medlemmar av den egna gruppen men inte 
nödvändigtvis behöver vara det. Det innebär att de individer som övervägande använder sig 
av den normativa typen av referensgrupp lutar sig mot en bild som är uppmålad av de egna 
medlemmarna i gruppen eller av särskilt utvalda andra som talar om hur något ska vara. 
Individen har en norm som den fått insocialiserat i sig av medlemmar eller viktiga icke-
medlemmar när det gäller till exempel ledarskapet som de använder sig av i sitt utövande av 
rollen. Den normativa typen av ledare agerar således i sin ledarroll efter bilden av vad 
ledarskapet innebär och hur det ska utföras.  
 
Om vi tar ett exempel på hur det kan förhålla sig så blir bilden tydligare. Det fungerar på 
samma sätt som när ett par får sitt första barn. Innan paret får ett barn kan de vara relativt 
lediga i sin syn på hur de ska agera i sina respektive roller. När barnet är fött kommer de 
insocialiserade normerna och värderingarna om hur individen bör agera fram. Det är troligt att 
både mamman och pappan tar på sig de roller som de sett i sin sociala kontext är rätt sätt att 
förhålla sig till föräldraskapet på. Dessa normer och värderingar har formats i den grupp av 
medlemmar som personerna har omkring sig eller av den bild av föräldraskapet som den 
omvärld de befinner sig i har. Den normativa typen av referensgrupp är med andra ord den 
referenstyp som har en fast vision av hur något bör vara och som hålls stabil genom de 
relationer som personen förhåller sig till. 
 
Det andra typen av referensgrupp som Merton lyfter fram är den jämförande typen av 
referensgrupp som innebär att individen förhåller sig till en ram som sedan får stå som grund 
för den jämförelse som sker mellan den egna personen och andra människor. Det innebär att 
individen förhåller sig till situationer och människor utifrån en förståelse av hur de människor 
som de interagerar med för tillfället tycker och tänker. Individen har en plattform att stå på när 
det gäller vilka normer och värderingar som är viktiga, men kan sägas anpassa sig eller 
förhålla sig till människor och situationer efter vad som de anser behövs. Merton utvecklar 
inte denna del av sin tanke vidare till att inbegripa hur det påverkar individen i till exempel en 
organisation, men det är en spännande tanke som lyfts fram. För att kunna använda begreppet 
och göra det än mera talande skulle jag vilja ersätta begreppet jämförande med 
relationsorienterad som jag tidigare i teoridelen diskuterat. Det innebär att man kan säga att 
individen agerar i sin roll som relationsorienterad, inte för att den endast jämför sig med andra 
utan för att individen även försöker förstå och ta hänsyn till andra människor och därefter 
agerar utifrån interaktionens förutsättningar. Det är ett djupare förhållningssätt till 
människorna i omgivningen än att säga att individen jämför sig. 
 
Bilden av hur vissa saker ”ska vara” kan sägas vila på dessa två referensgrupper som inte 
nödvändigtvis agerar självständigt utan som man kan säga tjänstgör inom båda funktionerna. 
Att det finns en bild av hur ledarskapet ska utföras har bekräftats av forskare som Mintzberg 
och Kotter. Det som är intressant att notera är att den normativa typen av referensgrupp 
tydligt går att se bland de ledare som har intervjuats, men också att en annan motsvarande typ 
av ledare finns bland mina respondenter, de som vi i fortsättningen kommer att kalla för 
ledare som har en relationsorienterade referensgrupp.  
 
Om vi börjar med den normativa referenstypens inverkan på ledarskapsstilen så innebär den 
att ledarna har en bild av hur ledarskapet bör vara som de sedan agerar utefter. Den bilden har 
kanske uppstått genom olika processer för individen beroende på uppväxt och omgivning men 
innebär att ledarens syn på sig själv och sitt agerande står i förhållande till den normativa bild 
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av ledarskapet som människor tar till sig genom tidningar, böcker, teve och annat. Ledaren 
som lutar sig mot den normativa referenstypen strävar efter att uppnå den bild av ledarskapet 
som är satt av organisationen och samhället, vilket betyder att det finns en yttre bild av hur 
ledarskapet ska vara och fungera. Den normativa referenstypen fungerar som en mall som 
läggs på individen i hur hon eller han ska agera. Alexander delger genom sina föreställningar 
av ledarskapet denna form av inflytande på sin person, när han säger så här:   
 

”Jag tror att det är mer och mer uttalat att det är ett tuffare affärsklimat om man 
jobbar i näringslivet i Sverige, konkurrensen har ökat. Det finns tigerekonomi överallt, 
och det gör att dom mål organisationen kan ha, det blir mer och mer inte bara en 
inriktning utan något man måste fixa /…/ Det förväntas att jag gör min del i det här, i 
det som jag kan påverka”. 

 
Alexander visar i citatet att han agerar utifrån det som förväntas av honom i organisationen 
och utifrån hur han ser att ledarskapet måste utvecklas för att organisationen ska fortleva. Det 
är en bild som förhåller sig till kraven som finns inom arbetsmarknaden och som det förväntas 
att han ska uppnå. 
 
Också Elin agerar i enlighet med den bild av ledarskapet som finns även om hon hävdar en 
alternativ norm till den som finns inom organisationen: 
 

”Det visade sig då vid de här mötena, att första gången jag var med så sa man att kan 
vi då fastställa det här programmet, och på punkt 18 så står det då bastu, och så säger 
jag, det var 35 män och så jag, att det här programmet det kan inte jag godkänna”. 

 
Elin kämpar mot den bild av ledarskapet som organisationen hon arbetar i har. Som ledare 
försöker hon få individerna hon arbetar med att se att det finns en norm i organisationen som 
är satt efter de manliga kolleger som haft hennes yrkesroll innan henne. De förväntningar som 
hennes kolleger har på henne i egenskap av att hon är kvinna tänker hon inte införlivas i, utan 
istället visar hon hur hon ser att ledarskapet oberoende av vem som agerar i rollen, borde 
fungera. Det är en ledarskapsstil som visar på en tydlig koppling till den normativa typen av 
referensgrupp. Elin har en tydlig bild av ledarskapet som skapats i den egna gruppen av 
medlemmar och icke-medlemmar och som inte formas av de nuvarande relationer som hon 
har i arbetet. Att Elins bild av ledarskapet och hur det ska utföras kan kopplas till den 
normativa typen av referensgrupp innebär vissa problem. Den normativa typen av ledare ser 
sin roll utifrån hur samhället och organisationen ser ledarrollen. Elin däremot säger att hon är 
rädd för att organisationens krav och förväntningar på henne ska ta över hur hon är som 
person: 
 

”…jag är en väldigt kreativ och positiv och glad människa, väldigt positiv i mitt 
sinnelag. Och jag har gått hos min coach då och hon säger att se upp så att du inte 
förändrar ditt beteende, de ville ha dig som chef för att du var som du var. Om du 
stannar för länge i det klimatet så kanske du inte blir lika attraktiv på 
arbetsmarknaden”. 

 
Att Elin är rädd för att organisationens bild av ledarrollen ska ta över och styra henne i 
ledarskapet innebär att hon inte har organisationens bild insocialiserad utan istället styrs av en 
inre bild av en ordning som hon tidigare fått införlivad i sig. Det visar att Elin hävdar en 
alternativ norm till den som finns inom organisationen, men som går att koppla ihop med den 
som finns i samhället och i de grupper som Elin växte upp med. Elin spelade mycket fotboll 
och höll på med sport som övervägande sysselsatte pojkar, det innebar att Elin var en tjej i 
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pojkgänget och att hon i första hand behandlades som en individ. Denna norm för hur saker 
och ting ska vara i förhållande till varandra har Elin fått med sig i sitt ledarskapsutövande. 
Hon har haft en grupp människor omkring sig i sitt sportutövande bestående av medlemmar 
som har insocialiserat värderingar och normer som hon förhåller sig till i sitt ledarskap idag. 
 
Caroline använder sig av den normativa referenstypen eftersom hon tydligt ser vad hennes 
roll är och vad det förväntas av henne att hon ska utföra: 
 

”… blir jag pressad, stressad så funkar inte hjärnan för olika utsvävningar och 
möjligheter utan kör en väg, bära eller brista. Är väldigt inlärd att kör en väg och det 
är vägen som är på rätt sida lagen”. 

 
På samma gång så ger hon tydliga exempel på hur hon kan vara relationsorienterad i sitt 
ledarskap genom att hon visar exempel på hur hon försöker förstå människor i organisationen: 
 

”Alla har behov av att bli sedda och hörda, att bli bekräftade. Och då är det inte att 
gud vad du är bra på att gräva, utan hur har helgen varit, vad gör ni här då./... /Jag 
har ju en son och han var ju inte så bra på att pussla, så när han skulle pussla sina 
pussel så blev det inte så bra. Och så tänkte jag att man kunde ju säga att ja, men det 
står ju fem år på kartongen så det borde ju du klara, men då gjorde vi så här att vi tog 
bort alla pussel och så pussla vi såna här jättebitar istället. Och gud vad du (sonen) 
har blivit duktig, det är nästan så att jag tycker att det blivit lite för svårt. Har du gjort 
det själv! Och så har han växt i sin uppgift…”. 

 
Caroline visar att hon anstränger sig för att förstå och analysera med hjälp av sonens 
svårigheter att pussla som metafor. I hennes ledarskapsstil ligger inte att bara köra mot mål 
utan att ta hänsyn till individen utan även att arbeta efter att förstå varje människas kvalitéer 
och förutsättningar. Det blir en ledarskapsstil som präglas av en tids och stress- axel. När 
Caroline får tid så ger hon sig själv utrymme att vara relationsorienterad men när hon blir 
stressad så går hon in i automat läge, där hon handlar efter den normativa bild av ledarskapet 
som hon har införlivat genom sin tidigare militära utbildning. 
 
Den normativa referenstypen som ledaren använder sig av innebär således att individen agerar 
utifrån den bild av ledarskapet som organisationen eller samhället har, man har fått en roll och 
den ska fyllas ut så mycket det går, som Alexander uttryckte det. Risken med att agera utifrån 
den bild av ledarskapet som organisationer har diskuterar Göran Ahrne i sin bok Social 
Organisations där han tar upp vad som kan ske när interaktionen mellan organisation och 
individ går så långt att människan blir en organisatorisk kentaur. Ahrne menar att det 
individen vinner i resurser och möjligheter förlorar den i autonomi och självständighet: 
 

”What you gain in access to resources and possibilities by organizational affiliations 
you lose in autonomy and independence”.41 

 
Kentaurbegreppet är en talande metafor, den ger en bild av vad det är som sker med individer 
som accepterar och införlivar de normer och värderingar som organisationen har. Frågan är 
bara om inte bilden skulle bli tydligare om man vände på förhållandena i kentauren. Jag ser 
det som rimligare att människohuvudet byts ut mot hästhuvudet och hästkroppen mot 
människokroppen. Argumentet för bytet är att kroppen på människan inte påverkas av 
organisationen inflytande, det är huvudet som accepterar den normativa bilden av vad och hur 
                                                 
41 Ahrne, G. (2000). Social Organizations. Interaction inside, outside and between organizations. Sage 
Publications Ltd, Great Britain. s. 35. 
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individen bör agera. Men även om individen agerar i enlighet med dessa förväntningar så kan 
det ändå innebära att personen upplever en rädsla för att organisationens förväntningar och 
krav helt och hållet skall ta över den egna personen. Denna rädsla uttryckte Elin i tidigare citat 
och sättet för henne att hantera det blev istället att hävda en alternativ norm till den som 
existerar inom organisationen.   

 
När vi nu förstår den normativa referenstypens inverkan på individen kan vi närma oss dess 
motsvarighet i den relationsorienterade referenstypen. Den relationsorienterade referenstypen 
får stå för den delen av ledarna i undersökningen som försöker förstå hur andra tänker och 
agerar utifrån hur de själva skulle agera. Den relationsorienterade ledaren för en dialog med 
sig själv i sitt inre om hur saker bör utföras och applicerar sitt sätt att tänka på i relationen till 
de människor som den möter i organisationen, lyssna på vad Patrick säger: 
 

” Jag, som person och människa så är jag på det viset att jag förhåller mig till min 
omvärld att jag tror inte att det är så allvarligt här i livet, utan jag skämtar kanske lite 
väl mycket, men jag tycker att, och tro inte att du är någonting på sättet att man ska 
klä in någonting i en ruta. Jag vill att vi ska ha ett mänskligt förhållande, en personlig 
värme oss emellan”.  

 
För Patrick är det relationen mellan människorna i organisationen och hur han förhåller sig till 
dem som är viktig, vilket även visar sig i den observation som utförts. Att förstå vilka 
förutsättningar individer har och hur de tänker ser Patrick som viktiga egenskaper för en 
ledare. Den mellan mänskliga relationen ligger till grund för ett fortsatt bra samarbete som 
gynnar både organisation och individ. Patrick uttalar tydligt att han talar på olika sätt med 
olika människor vilket visar på hans förståelse för att individer agerar olika: 
 

”…jag har ett forum där jag jobbar med förvaltningscheferna/…/sen har jag ju 
personalen här/…/sen har jag ju politikerna också/…/och jag sitter ner med xxxxx som 
ska lägga fram förslagen/…/ och med mitt tjänstemannansvar så skriver jag det jag 
tycker att jag ska tycka utifrån den rollen”. 
 

Det Patrick beskriver är hur många olika människor han möter i sin vardag som han måste 
förhålla sig olika till beroende på vilka det är. Det blir ett ledarskap som är anpassat efter 
vilket behov eller stöd som individerna behöver. Den relationsorienterade referenstypen 
ställer högre krav på att ledaren förstår bakomliggande mönster i individers handlingar och att 
de har den kännedom som behövs för att kunna förstå ett visst beteende.  
 
Att Patrick har en ledarskapsstil som är så relationsorienterad kan bero på den starka 
fadersgestalten och den relation som han verkar ha haft med sin pappa. Patrick beskriver 
ingående sin relation med sin far och den beundran som har över pappans sätt att vara mot 
människor, eftersom mamman gick bort när Patrick var liten och de äldre syskonen redan 
flyttat hemifrån så har bandet mellan pappan och Patrick varit starkt och signifikant för 
honom. 
 
Anna tänker på samma sätt om relationer och menar att lyssna och känna av vad människor 
tycker och tänker om saker är viktigt för att kunna vara en bra ledare. Hon tar upp ett exempel 
på hur hon försöker förhålla sig till personalen i organisationen: 
 

”…i de här personalsamtalen till exempel, så händer det ju att jag inte riktigt håller 
med om det de säger. Men då tycker jag att det är viktigt att jag lyssnar och försöker 



Det Duala Ledarskapet 
 

 49

förstå utifrån hur de ser på saken, så kanske vi kan närma oss en gemensam lösning på 
vad det nu kan vara”. 

 
Den relationsorienterade referenstypen innebär att ledaren försöker förstå människan i 
organisationen, vad det är som är viktigt för just den personen och hur man kan hjälpa den 
personen att utvecklas till att bli en ännu bättre eller man kanske skulle kunna säga en ännu 
mera effektiv person. 
 
Även Birgit lyfter fram vikten av att ha en nära relation: 
 

”Jag måste kunna prata med olika människor och förstå vad de säger, vad som är 
viktigt för dem. Men för mig handlar det om att vara den man är i alla situationer, jag 
vill inte ta på mig kostymen för att passa in, det är inte jag…”. 

 
Att Birgit har en relationsorienterad referenstyp speglas tydligt av citatet där hon poängterar 
att det är viktigt att kunna förstå olika människor och vad som är viktigt för dem. I sitt 
ledarskap utgår hon ifrån varje individ och försöker få dem att känna att hon finns där för dem 
när de behöver det. Under observationen blir detta tydligt genom den relation som Birgit ser 
ut att ha med individerna inom organisationen. Flertalet gånger kommer individer fram och 
skapar kontakt utan att ha ”verkliga” ärenden, utan helt enkelt för att de känner ett behov av 
det. 
 
När vi nu ser dessa två motsvarigheter, den relationsorienterade referenstypen som innebär att 
ledaren för en inre dialog med sig själv och agerar det utåt i relationen till andra, och den 
normativa referenstypen som innebär att ledaren hänger på sig kostymen som har sytts av 
någon eller något annat, så kan vi införa en vågrätt dimension i vår så småningom utformade 
fyrfältstabell.  
 
 
 
 
    Figur 1. 
 
 
Om vi nu en stund återgår till det tidigare resonemanget om normativt referenstyp så innebär 
akten att ta på sig en redan skräddarsydd kostym att det hos individen kan uppstå en 
rollkonflikt som leder till att individen upplever en splittring. Hage & Powers menar att det 
krävs av människor i det så kallade Postindustriella samhället att de kan agera i olika 
sammanhang, och att de har kreativa sinnen.42 Denna inställning till vad som krävs av 
människor i samhället idag och i synnerhet i de organisationer som finns idag leder oss vidare 
till nästa begrepp som kan förklara hur våra respondenter agerar, Rollseparation och 
Rollkommunikation. 
 

                                                 
42 Hage, J. & Powers, C., H. (1992). Post-industrial Lives. SAGE Publications, USA. 
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6.2 Förväntningarnas socialiseringsprocess 
 
Gert & Mills beskriver hur individer i olika situationer använder sig av roller för att fungera, 
man säger att människor har ett rollknippe att använda sig av i sitt dagliga liv. Människor 
spelar en roll som partner, en som medarbetare en annan som mamma eller pappa till sina 
barn. Detta är något som de allra flesta kan känna igen sig i och som respondenterna själva 
även uttryckte, Elin sa så här: 
 

”Jag skulle vilja vara coach, men det har inte varit så mycket med det, jag har mest 
varit mamma och storasyster/…/ jag vill också ha en roll där jag kan släppa det 
dagliga och titta framåt och se var vi ska dra härnäst”. 

 
Rollknippet som respondenterna har att använda sig av i sin ledarskapsroll ser olika ut för 
ledarna. För några av respondenterna handlar diskussionen om vilka roller de agerar i för att 
tillfredställa organisationens krav på vem de behöver vara. Dessa respondenter förhåller sig 
till rollen som de agerar i inom organisationens ramar. Kopplingen till det liv de lever utanför 
arbetslivet lyfts inte fram, utan de visar en klar bild av de förväntningar som ställs på dem av 
organisationen och vilka förväntningar de har på sig själva i arbetet.  
 
Att avläsa vad som krävs av individen i en specifik roll är något som Alexander uttryckte mer 
utifrån organisationens behov än sina egna: 
 

”Jag tror att det är mer och mer uttalat att det är ett tuffare affärsklimat om man 
jobbar i näringslivet i Sverige, konkurrensen har ökat. Det finns tigerekonomi överallt, 
och det gör att dom mål organisationen kan ha, det blir mer och mer inte bara en 
inriktning utan något man måste fixa /…/ Det förväntas att jag gör min del i det här, i 
det som jag kan påverka”. 

 
Både Alexander och Patrick är ett exempel på ledare som har införlivat de krav och 
förväntningar som organisationen har i sig själv och i sitt sätt att agera i sina yrkesroller. 
Alexander särskiljer uttryckligen rollen som personalchef från rollen som till exempelvis 
förälder. För honom är det viktigt att agera fullt ut i sin yrkesroll, att ta den platsen som han 
får till förfogande och göra det som förväntas av honom, det är ett exempel på ett ledarskap 
som präglas av rollseparation. När en ledare skiljer mellan hur hon agerar i olika sammanhang 
och inte integrerar de olika rollerna hon agerar i med varandra, kan vi tala om att det uppstår 
en rollseparation. 
 
Både Patrick och Alexander talar om att det krävs olika agerande av dem beroende på i vilken 
situation de befinner sig, men då handlar det om förståelse och kommunikation mellan de 
underroller som de har i organisationen. Patrick säger: 
 

”…jag har ett forum där jag jobbar med förvaltningscheferna/…/sen har jag ju 
personalen här/…/ och med mitt tjänstemannansvar så skriver jag det jag tycker att 
jag ska tycka utifrån den rollen”. 

 
Alexander uttrycker det kanske ännu tydligare: 
 

”… det är ju ganska olika roller beroende på i vilket sällskap du är./… /Och 
egentligen så är det så att till stora delar att det krävs olika, jag menar är det så att du 
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har en personlighet som passar 100 till det ena så kan du ju inte passa lika bra till de 
andra”. 

 
Det är intressant att se att Alexander och Patrick uteslutande diskuterar de förväntningar som 
de känner att de har på sig i de roller som de har och agerar i, i sitt yrke. De skiljer tydligt 
mellan de två livssfärerna, yrkesliv och hemliv. De agerar i tydligt rollseparerade kontexter 
där de gör det som förväntas av dem efter de tillskrivningar som görs av dem i egenskap av 
den position de har som ledare. Gerth & Mills tanke om den generaliserade andres påverkan 
av hur saker ”ska vara” som diskuterats tidigare i teoridelen, medför att Alexander och Patrick 
ser sin prestation och position i livet genom sin yrkesroll. Rollseparationen som vi kan se hos 
dessa ledare innebär således att individen gör en tydlig distinktion mellan de roller som 
individen agerar i sitt yrkesliv och de roller som den agerar i sitt hemliv. 
 
Gert & Mills tar upp frågan om vilka förväntningar som ställs på en människa och menar att 
varje människa är en kombination av de roller de spelar och de förväntningar som de själva 
och omgivningen har på dem. Om det är så att varje människa är en kombination av alla de 
roller som de spelar, borde då inte rollen som man, älskare, svärson alla dessa så kallade 
privata roller som män agerar i, inverka på den beskrivning som de gör av vilka roller de 
anser att de använder sig av i arbetslivet?  
 
Gert & Mills ser att människans självbild är produkten av omgivningens och relationers 
påverkan på individen och uppskattning. Kanske är det så att Patrick och Alexander har en 
bild av hur ledarskapet ska skötas, den bild som föddes med industrialismens början och som 
visar en rak, tydlig och ordningsam man som tjänar pengar och som kommer hem till frun 
som sköter hemmet och har makten där. Elin, Birgit, Caroline och Anna har samma bild av 
ledarskapet men har dessutom en annan konkurrerande bild av hur de ska fungera i hemlivet i 
det som rollen där kräver. Att säga att det är en konkurrerande bild är kanske felaktigt då det 
ger ett intryck av att det är två världar som slåss om utrymmet, för de kvinnor som jag 
intervjuat handlar det om att få de två sfärerna att fungera tillsammans genom ett ömsesidigt 
utbyte.  
 
Att förväntningarna på individerna ser olika ut för respondenterna blev tydligt när Patrick 
lyfte upp frågan om de förväntningar som han kände ställdes på honom inför äktenskapet: 
 

”Hon är lärare, hon ville egentligen inte bli lärare, men på den tiden var det så att var 
man tjej och ville ha ett jobb så skulle man bli lärare./…/ Så att det var ju så att det 
visste alla pojkar att man skulle gifta sig med en lärarinna, det är som att gifta sig med 
ett stenhus. Det är tryggt och säkert (skrattar) ja, de har alltid sin lön”. 

 
För Patrick var det viktigt att gifta sig med den typ av kvinna som sågs som ”rätt” sorts 
kvinna att gifta sig med i samhället då. Citatet visar även att Patricks fru inte ville bli lärare 
men att det var det som fanns för kvinnor på den tiden för att säkra en stabil och oberoende 
position i livet. Den generaliserande andres påverkan på människor i vad som är rätt och fel 
väg i livet visade sig för dem båda.  
 
Förväntningarna oavsett om det gäller den privata sfären eller den offentliga ser olika ut för 
män och kvinnor, den skillnaden visar sig bland respondenterna och kan delas upp i 
förväntningar som ställs på män och förväntningar som ställs på kvinnor. Värdet av arbetet är 
det som ger Patrick och Alexander den självbild de har vilket innebär att de roller de har i 
organisationen är de roller som de lyfter fram och poängterar. Organisationens och deras egen 
bild av ledarskapet styr Patrick och Alexander i sina yrkesroller. Det blir ett endimensionellt 
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perspektiv på hur individen ska agera i yrkesrollen som inte kopplas ihop med det liv som de 
lever utanför organisationen.  
 
Förväntningarna ser likadana ut för kvinnorna, men blir något mera komplext eftersom de har 
förväntningar utifrån roller som de agerar i både i den privata sfären och i den offentliga, 
vilket gör att de förväntningar som kommer från den privata sfären även kommer att 
återspeglas i den offentliga.  
 
Det rollkommunicerade ledarskapet präglas av en tydlig kommunikation mellan de roller som 
individen agerar i, i yrkesliv och hemliv. Individen använder sig av erfarenheter och 
egenskaper som de förvärvat i en annan roll än den de befinner sig i för tillfället. 
Rollkommunikationen sker genom ett utbyte av erfarenheter och egenskaper som individen 
använder sig av i olika situationer. Birgit uttrycker hur hon agerar i sin ledarroll utifrån hur 
hon agerar i sitt hemliv: 
 

”Att utgå från individen anser jag är viktigt, personalen vet om att jag bryr mig, vilket 
inte betyder att jag köper allt de säger, men att just bry mig betyder lika mycket i mitt 
privatliv som det gör på arbetet. Att vara ödmjuk och att hjälpa varandra är viktigt, att 
vara som man är helt enkelt”. 

 
För Birgit blir de egenskaper som hon värderar i hemlivet lika viktiga på arbetet. Hon 
använder sig av kunskaper och erfarenheter som hon förvärvat genom livet i sin ledarstil. Hon 
ser inte att hon vill passa in i någon kostym som hon uttrycker det, hon är samma människa i 
sitt yrke som hon är hemma. Här innebär rollkommunikationen att individen känner sig hel, 
hon är inte någon annan än den organisationen eller hon själv skulle vilja vara och således 
kommer det inte att uppstå någon rollkonflikt för Birgits del mellan yrkesliv och privatliv. 
Linton menar att varje individ som är normalbegåvad kan ”lära” sig vad som krävs av dem i 
de olika rollerna de spelar, men Birgits inställning till sitt arbete och sin roll kan nästan sägas 
vara av motsatt karaktär då hon menar att hon är den hon är och det arbete hon utför påverkas 
mer av hur hon är än hur det anses att en ledare ”ska vara”. 
 
Elin visar samma tecken på rollkommunikation som Birgit. Elin talar om att hon är den hon är 
och hon använder sig av de erfarenheter och de egenskaper som hon ser att hon är bra på i sitt 
arbete:  
 

”…jag är en väldigt kreativ och positiv och glad människa, väldigt positiv i mitt 
sinnelag. Och jag har gått hos min coach då och hon säger att se upp så att du inte 
förändrar ditt beteende, de ville ha dig som chef för att du var som du var”. 

 
Elin talar om hur organisationen vill att ledarskapet ska utföras, vilka krav som finns på henne 
i hennes yrkesroll, men säger samtidigt att de kraven ställer hon inte upp på. Bilden av 
ledarskapet som tidigare funnits i organisationen, de krav och förväntningar som människorna 
har haft på högsta chefen håller hon så sakta på att förändra. Elins ledarskapsstil präglas av 
hennes egen inre kommunikation av hur ledarskapet ska fungera, hon använder sig av flera av 
sina roller i sitt rollknippe för att få organisationen att utvecklas och bli bättre. Elin känner av 
den av organisationen förväntade ledarskapsstilen, men väljer att inte acceptera den och 
agerar istället efter hur hon känner att ledarskapet borde fungera, hon hävdar en alternativ 
norm som även tydligt framträder under den observation som genomfördes.  
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Den dialog som finns mellan de olika roller som Elin agerar i, gör det möjligt att inte ta på sig 
den roll som organisationen förväntar av henne, och gör det nästintill omöjligt för henne att 
agera i en roll som inte passar hennes normer och värderingar om hur saker bör vara och 
fungera. Den rollkommunikation som sker mellan Elins olika roller skapar således 
förutsättningar för en ledarskapsstil som innehåller mer än organisationens perspektiv. 
 
Anna säger i intervjun att de människor som har koppling till livssfären hemma har en annan 
förståelse för hur man kan se på frågor i organisationen: 
 

”…att prata med någon som har hela bilden klart framför sig skiljer sig mot att prata 
med en karl som inte har någon förståelse för vad som händer hemma”. 

 
Anna arbetar i en organisation som är starkt mansdominerad och där många av hennes 
kolleger inte är delaktiga i arbetet hemma. Hon ser en nackdel i att de individerna inte tar del 
av livet hemma då det berikar och skapar förståelse för arbetet i organisationen. Annas olika 
roller och förståelse för dem, ser hon ger henne olika infallsvinklar i arbetet som skapar större 
förutsättningar för att göra ett bra arbete, kommunikationen mellan de olika rollerna som 
Anna agerar i ger henne bredare perspektiv. 
 
Caroline lyfter flera gånger under intervjun fram hur hon handskas med individer och 
situationer utifrån de erfarenheter hon har hemifrån: 
 

”Jag har ju en son och han var ju inte så bra på att pussla, så när han skulle pussla 
sina pussel så blev det inte så bra. Och så tänkte jag att man kunde ju säga att ja, men 
det står ju fem år på kartongen så det borde ju du klara, men då gjorde vi så här att vi 
tog bort alla pussel och så pussla vi såna här jättebitar istället”. 

 
Att hon har olika roller som hon agerar i och som hon kan användas sig av i sitt ledarskap är 
Caroline medveten om. Hon säger att den bakgrund som hon har och som gett henne de 
erfarenheter och kunskaper som hon har hjälper henne att hantera situationer som uppstår. Det 
är intressant att se hur hon liknar händelsen med sin son till vilka situationer hon kan hamna i 
sitt arbete. Det tyder på att hon kommunicerar mellan de olika rollerna som hon agerar i och 
att hon drar nytta av de erfarenheter som hon har skaffat sig på hemmaplan i sitt yrke. Att hon 
ibland väljer att inte lyssna på de andra roller som hon agerar i, på hemmaplan visar att hon 
har en förmåga att stänga av den påverkan som de andra rollerna i rollknippet har över henne. 
Denna egenskap har Caroline troligtvis tillägnat sig under sin militära utbildning där hon som 
hon säger det själv blev tränad i att gå mot mål utan att fundera över frågor som varför och på 
vilket sätt: 
 

”… blir jag pressad, stressad så funkar inte hjärnan för olika utsvävningar och 
möjligheter utan kör en väg, bära eller brista. Är väldigt inlärd att kör en väg och det 
är vägen som är på sätt sida lagen”. 

 
Det som är intressant att notera är att samtliga kvinnor har en förankring i rollen/rollerna i 
hemmet. De säger alla på olika sätt att de har användning av de roller som de agerar i utanför 
arbetet i sin yrkesroll som ledare. De kopplar samman sina olika erfarenheter från sina roller i 
de olika kontexterna och förhåller sig till sin omgivning efter de kunskaper de skaffat sig även 
utanför den sfär de befinner sig i för tillfället. De rollkommunicerande ledarna har en flexibel 
självbild som hjälper dem att agera i sina olika sfärer. Caroline avslöjar till och med konkreta 
exempel som visar att hon använder sig av organisationsmetoder som hon har tagit med sig 
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från arbetet till hemmet, när hon säger att de har uppdelade städområden som varje individ i 
hemmet ansvarar för.  
 
Vi för in de begrepp vi har använt oss av och får en lodrätt dimension där Rollseparation 
väger mot Rollkommunikation i en figur enligt nedan. 
 
 
 
 
 
 

 

 
  Figur:2 
  
Det man kan utläsa ur figuren är att det finns två sätt att agera och förhålla sig till 
ledarskapsrollen. De ledare som rollkommunicerar använder sig av erfarenheter och 
kunskaper som de förvärvat i sina roller utanför arbetet. Birgit, Anna, Elin och Caroline 
tillhör denna kategori av ledare, de visar samtliga på ett förhållningssätt som innebär att de 
kommunicerar mellan de två livssfärerna.  
 
De ledare som skiljer mellan de två livssfärerna, jag har valt att benämna detta fenomen 
rollseparation, visar istället att arbetet som ledare tillhör en sfär och livet hemma tillhör en 
annan. Både Patrick och Alexander uttrycker koppling mellan förväntningar på dem som 
personer i organisationen och hur de agerar i sitt ledarskap. De skulle kanske kunna tyckas 
närma det rollkommunicerande ledarskapet eftersom de kommunicerar och använder sig av 
erfarenheter från de roller som de har inom organisationen. Men skillnaden mellan männen 
och kvinnorna är att männen inte kopplar ihop sitt hemliv med sitt yrkesliv eftersom de talar 
om kommunikation mellan de underroller som de har i organisationen, därför menar jag att de 
innehar en rollseparerad ledarstil.  
 

Rollkommunikation 
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Det Duala Ledarskapet 
 

 55

6.3 Analyssammanställning 
 
Vi har nu fyra dimensioner av förhållningssätt till ledarskapet som kan sammanfogas i en 
tabellform. De fyra förhållningssätten bildar ett nät där vi kan föra in våra respondenter i en 
modell för att förtydliga hur de förhåller sig till sitt ledarskap.  
 
 

                          Figur 3. 
 
 
Figuren visar att Elin, Birgit, Caroline och Anna använder sig av ett rollkommunikativt 
förhållningssätt som innebär att de drar nytta av de erfarenheter och kunskaper som de 
tillgodosett sig i sina respektive hemmiljöer, på arbetet. Patrick och Alexander skiljer däremot 
mellan de roller som de agerar i, i arbetet och de som de har hemma.  
 
När det gäller den normativa referenstypen som innebär att individen agerar efter en norm 
som uppställts av den sociala omvärlden så är det Elin och Alexander som tydligast uppvisar 
denna form av ledarstil. Caroline menar att hon i de lägen då det krävs eller när hon är 
stressad använder sig av en ledarstil som är mera normativ till sitt sätt, säger även att hon när 
det ges utrymme föredrar att använda sig av det mera relationsorienterade förhållningssättet 
då hon ser att det ger långsiktigt hållbara resultat. Birgit, Anna och Patrick är däremot helt 
inriktade på att det är förståelsen av individen och kunskaperna om människorna i 
organisationen som är mest väsentliga för att lyckas utföra det arbete som de är tillsatta att 
utföra. De menar att de utan sin människokännedom inte haft samma förutsättningar att lyckas 
i sitt yrke. 
 
Birgit har en ledarskapsstil som innebär att hon är relationsorienterad och rollkommunikativ. 
Den roll som hon agerar i, i sitt yrkesliv är mycket lik den som hon har i sitt hemliv. Birgit 
säger att hon inte vill anpassa sig så därför har hon sökt sig till den yrkesgrupp där hon kan 
vara som hon är utan att ”ta på kostymen” som hon uttrycker det. Birgit är på samma gång 
relationsinriktad i det att hon anstränger sig för att förstå och ta hänsyn till de människor som 
hon arbetar med, förståelsen anser hon är viktig för att kunna utföra det arbete hon har på ett 
så bra sätt som möjligt. 
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Anna har en ledarskapsstil som innebär att hon är relationsorienterad och rollkommunikativ. 
För Anna handlar det om att inte anpassa sig efter det mönster som de manliga kollegerna 
som hon har agerar efter, hon använder sig av kunskaper och erfarenheter från sina olika 
livssfärer utan att ”skriva någon på näsan” om det. Anna är relationsinriktad eftersom hon 
anstränger sig för att se vad som ligger bakom det människorna omkring henne säger. Hon ser 
det som väsentligt för att kunna utvecklas och få andra att utvecklas. 
 
Caroline är den av kvinnorna som är både relationsorienterad/normativ och rollkommunikativ 
i sitt ledarskap. Att vara både relationsorienterad och normativ innebär att ledaren agerar efter 
vad situationen kräver av henne, det är ett situationsanpassat ledarskap. Precis som Merton 
säger så handlar det inte om att det är den ena eller den andra som är totalt influerande på 
individen utan det handlar om att de olika typerna är mer eller mindre övervägande. För 
Carolines del så uttrycker hon just denna skala som hon agerar efter där hon anpassar sitt 
ledarskap efter hur hon klarar tidspressen. Caroline säger att hon vill vara relationsorienterad 
och poängterar ofta att hon har förutsättningar att vara det med den bakgrund hon har där hon 
har tillgång till ett medlemskap i grupper som hon känner egentligen inte tillhör längre och att 
hon därmed förstår olika kategorier av människor. När hon blir stressad är det däremot inte 
möjligt att vara relationsorienterad som hon ser det och där tar den normativa ledarstilen över 
och hon gör det hon vet förväntas av henne, hon kör mot mål som hon uttrycker det. Caroline 
är rollkommunikativ eftersom hon använder sig av sina kunskaper från olika roller när hon 
agerar i olika situationer. 
 
Elin är rollkommunicerande och normativ i sitt ledarskap. Det innebär att hon för en inre 
dialog mellan de roller som hon innehar i sina olika livssfärer och att hon använder sig av de 
kunskaperna i de kontexter hon befinner sig. Att Elin är normativ i sitt ledarskap kommer från 
att bilden av hur ledarskapet ska se ut. Elin ställs ofta i positioner där det förväntas av henne 
att hon ska vara relationsinriktad som ledare eftersom hon är kvinna, men hon hävdar en 
annan norm där ledarskapet inte är könat och där ledaren är ledare utifrån en gemensam bild 
av vad ledarskapet är, vilket genererar ett normativt förhållningssätt till ledarskapet. 
 
Att Patrick är relationsorienterad och rollseparerad innebär en intressant kombination. Patrick 
har troligtvis haft särskilt bra förutsättningar att bli relationsinriktad med tanke på det nära 
förhållande som han hade med sin pappa:  
 

”Sen växte jag upp, ja, lite annorlunda i den meningen att min mamma gick bort 
väldigt tidigt, jag var inte mer än tolv år eller någonting./…/Gamla folkskollärare är 
ju väldigt kunniga, jag begriper inte hur de kunde plugga in allt. På söndagarna, min 
pappa hade generalstabens alla kartor över hela Sverige, så sa han ibland så här att 
nu gör vi någonting, fråga mig på varenda by på kartan så ska jag säga var det ligger 
någonstans. Jag kunde nästan aldrig hitta någon liten by som han inte visste var den 
låg någonstans, som han kunde placera ut”. 

 
Pappan är en signifikant andra som givit Patrick de normer och värderingar som säger att 
relationer är viktiga, att förstå andra och ta hänsyn till andra är bra förhållningsregler. Att 
mamman gick bort tidigt och lämnade dessa två till varandra bildar förutsättningar för en 
relation som grundar sig på starka band och känslor. Att Patrick skiljer mellan sina olika roller 
grundar sig på samma förhållande. Pappan var en stor förebild för honom vilket gör att 
Patrick kommer att förhålla sig till andra signifikanta eller generaliserade andra på samma sätt 
som fadern gjorde. Patrick kommer att agera efter det som krävs av honom i situationen, han 
får en rollseparerad ledarstil. 
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Alexander är den som är tydligast i bilden av hur en ledare använder sig av en normativ 
referenstyp. Han är normativ och rollseparerad i sin ledarstil. Alexander skiljer mellan sina 
olika roller och menar att det är en förutsättning för att kunna vara en bra ledare. Att 
Alexander skiljer mellan de roller han har inom organisationen och de han har utom 
organisationen är tydligt. Förväntningarna och kunskaperna som krävs av honom ser olika ut 
vilket gör att han agerar efter olika mönster. Bilden av hur en ledare ska vara är tydlig för 
Alexander, han ser en bild av ledarskapet som grundar sig på hur omvärldens bild av 
ledarskapet ser ut, och agerar därefter. 
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7. Diskussion 
 
Finns det skillnader mellan kvinnor och mäns sätt att leda en organisation? Den frågan 
inledde min bakgrund och har stått som modell för den teoretiska utgångspunkt som mycket 
av den organisatoriska ledarskapsforskningen har handlat om. Jag anser inte att man bör ställa 
den frågan som en dikotomi med två oberoende idealtyper som agerar mot varandra. Istället 
anser jag att man bör förhålla sig till ledarskapet utifrån hur ledarskapet utövas av individen. 
För att se vilka bakomliggande mönster det fanns som kunde åskådliggöra detta valde jag att 
använda mig av traditionella sociologiska teorier som utvecklades för att tillföra ytterligare 
förståelse. 
 
Mertons referenstyper, den normativa och den jämförande typen användes för att utveckla en 
ledarskapsmodell där två referenstyper ställdes mot varandra. Istället för att använda 
begreppen jämförande och normativa, valde jag att utveckla och ersätta begreppet jämförande 
med relationsorienterat för att bättre beskriva det empiriska resultat som framkommit. De 
respondenter i undersökningen som kan sägas använda sig av en normativ referenstyp, 
kännetecknades av att de hade en tydlig bild av ledarskapets vara enligt den gängse bilden 
som förmedlas av både den egna inre organisation och det yttre sammanhang som media 
representerar. För individen innebär det att tanken om vad som är ”riktigt” ledarskap, det vill 
säga hur ledarskapet ska utföras har manifesterats genom den bild av ledarskapet som 
organisationen eller samhället har förmedlat. Det är intressant att se att ledarna som 
övervägande hamnar på denna sida i modellen, Alexander och Elin, båda kännetecknas av att 
de befunnit sig en längre tid i en organisation som har starka traditionella 
organisationsstrukturer. De medlemmar eller icke-medlemmar som Alexander och Elin har 
valt ut genom sin referensgrupp hjälper dem att sätta och upprätthålla standarden för de 
värderingar och normer som är viktiga i just den kontexten de befinner sig i för tillfället. 
 
De ledare som använde sig av en relationsorienterad typ av referensgrupp agerade efter en 
referensram som individen själv satt upp, men som innebär att hon kan förhålla gentemot 
andra människor inom den. Relationen och förståelsen av bakomliggande faktorer som kan 
påverka individen är viktigt för den ledare som hamnar till vänster på x-axeln i 
fyrfältsmodellen. Birgit, Anna och Patrick uttalar alla att det är relationen mellan dem och 
människorna i organisationen som de ser som viktig för att utveckla och nå de mål som är 
uppsatta. Att det är en skala som alla respondenterna rör sig över blir tydlig av Carolines sätt 
att visa hur hon agerar. Caroline menar att det är tiden som är avgörande för hur hon agerar i 
sitt ledarskap, stress gör henne mer normativ i den meningen att hon utför det som förväntas 
av henne. När allt går som det ska är det relationerna mellan individerna som hon ser som 
väsentligt, i den meningen att det är genom bra relationer som hon kan få verksamheten att 
fungera. Carolines bakgrund inom det militära har troligtvis gett henne dessa normer att agera 
efter, eftersom den bild hon förmedlar tyder på ett situationsbaserat ledarskap efter en modell 
som Hersey & Blanchard har utformat och som används inom den militära utbildningen som 
Caroline genomfört.43  
 
Om vi tittar vidare på den enkla modell som presenterats i undersökningen så ger det lodrätta 
förhållandet att ledarna kan inta ett rollkommunicerande eller rollseparerande förhållningssätt. 
Det rollkommunicerande förhållningssättet till ledarskapet medför att individen 
kommunicerar mellan rollerna i de olika livssfärer som individen interagerar i. Det betyder att 
erfarenheterna och kunskaperna som individen inskaffat genom rollen som ledare även 

                                                 
43 Hersey, P. & Blanchard, K., H. (1977). The Management of Organizational Behaviour. N.J. Prentice Hall 
Upper Saddle River. 
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används i de sfärer där normen för agerandet ser annorlunda ut. Caroline är den ledare som 
tydligt visar på ett rollkommunikativt agerande som innebär att de normer för agerande som 
hon internaliserat genom sin militära bakgrund används i hemmet för att bringa ordning och 
undvika konflikter. Caroline är den ledare av de rollkommunicerande som visar exempel på 
hur hon använder yrkeslivets normer i hemmet. Övriga ledare, Anna, Birgit och Elin använder 
sig övervägande av normer för agerande som de internaliserat från hemmets sfär genom att de 
diskuterar hur de hanterar situationer som uppstår i arbetet med hjälp av liknelser ifrån 
hemmet. Här finns det en distinkt skillnad i att Caroline använder sig av yrkeserfarenheter i 
hemmet medan Anna, Birgit och Elin gör tvärtom om och använder sig av hemmets 
erfarenheter i arbetet. Det är en skillnad som jag påpekar, men väljer att endast nämna och 
inte ytterligare fördjupa mig i. Det är rimligt att anta att ett rollkommunicerande agerande ger 
att även andra sfärer än de jag har uppmärksammat, det vill säga hem och arbetsliv, 
interagerar i en rollkommunikativ ledares inre. Motsvarigheten till den rollkommunicerande 
individen är den rollseparerande individen.  
 
Det rollseparerande agerandet kännetecknas av att de roller som individen befinner sig i är 
åtskilda från varandra, individen agerar efter situationens förväntningar och krav. För Patrick 
och Alexander som är de ledare som kan ses som rollseparerande är separationen mellan 
sfärerna och rollerna som de agerar i tydlig. Båda ser rollseparationen som en viktig faktor för 
att kunna fungera på det sätt som enligt dem är bäst både för dem själva och för 
organisationen.  
 
Kombinationen av ett rollseparerande och ett normativt agerande ger en tydligt Normativ 
ledarstil. Ett ledarskap som utövades av en person som agerade i enlighet med de 
förväntningar av ledarskapet som dels gruppen ledda hade över ledaren, men även av 
organisationens indirekta krav och förväntningar på det som skulle utföras. Den Normativa 
ledaren, som undersökningen visade, förhöll sig och agerade i sin yrkesroll efter de krav som 
ställdes på henne/honom i organisationen genom att införliva kraven som ställdes och göra 
dem till sina egna.  
 
De ledare som istället tydligt agerade efter ett rollkommunicerande och relationsorienterat sätt 
anser jag att begreppet Dualt ledarskap kunde passa in på. Det Duala ledarskapet visar på 
olika normer som interagerar med varandra och drar nytta av de erfarenheter som förvärvats, 
det vill säga att individen har ett rollkommunikativt och relationsorienterat förhållningssätt till 
ledarskapet. Jag tolkar det som att respondenternas två livssfärer, hemmet och arbetet ger 
individen olika kunskaper och erfarenheter, och att dessa utnyttjas i båda kontexterna. Ulrick 
Beck och Elisabeth Beck – Gernsheim som formade begreppet dual, visade vilka inneboende 
problem det duala manuskriptet (normen) hade för kvinnor i karriären.  
 
Genom sitt resonemang uteslöt de männen eftersom de genom tanken om duala manuskript 
fastställde att det var kvinnor som hade olika normer att agera efter, beroende på vilken sfär 
de befann sig i. Jag anser att det är rimligare att tro att det finns förutsättningar för både män 
och kvinnor att använda sig av sina båda livssfärer i ett Dualt ledarskap, men att män kanske 
ännu inte ser behovet av det och att kvinnor inte ser att det finns fördelar med det. Att det är 
rimligt att anta att kvinnor har större potential att utveckla ett Dualt ledarskap beror på den 
socialiseringsprocess som ger att kvinnor förväntas agera efter dubbla normer. De ”gamla” 
normer som säger hur en kvinna ska vara i hemmet samt de nya normer som framkommit 
genom den önskan och förväntan av kvinnan själv och av samhället att bli självständig och att 
kunna skaffa sig en karriär utanför hemmet. 
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Det Normativa eller Duala ledarskapet skapar naturligtvis utrymme för eventuella 
mellanlägen där en ledare kan sägas vara rollkommunicerande men ändå normativt inriktad, 
Elin är ett exempel på en sådan ledare. Att Elin har ett normativt förhållningssätt kan förklaras 
genom att hon i sitt ledarskap hävdar en alternativ norm till den som samhälle och 
organisation ger yttryck för. Att inte acceptera att bli pålagd en mall för ledarskapets utövande 
gör henne till en amason i den heteronormativa sfären som hon befinner sig i. Bastuträffen 
som Elin delade med sig av sina erfarenheter ifrån, gav en talade bild;  
 

”…på punkt 18 så står det då bastu, och så säger jag, det var 35 män och så jag, att 
det här programmet det kan inte jag godkänna. Varpå alla stirrar på mig och säger att 
jag är jättekonstig, varpå jag säger att jag inte kan köpa det här med bastun. Det är 
ingen som bryr sig om det säger dom (om Elin är med i bastun), men jag säger att det 
blir ju väldigt tråkigt för er om ni måste göra något annat, eller så är det jag som är 
utfrusen och inte kan gå in i bastun”. 

 
Den andra möjligheten som uppstår är att en ledare har ett relationsorienterat och 
rollseparerade agerande i förhållande till sitt ledarskap, vilket Patrick är ett exempel på. 
Patrick fick internaliserat betydelsen av relationer genom sitt förhållande till sin signifikanta 
pappa. Att bry sig om och ha förståelse för människorna i sin omgivning var kännetecken som 
utmärkte Patricks pappa och som gav honom den normen att förhålla sig till. Gemenskapen 
mellan pappan och Patrick stärktes av mammans tidiga bortgång och man förstår bakom 
orden som uttalas, att det fanns en värme och ömhet i deras relation. Att Patrick skiljer mellan 
sfärerna som han befinner sig i ser han som väsentligt för att göra ett bra arbete. Flera gånger 
under intervjun låter Patrick skymta att han anser att det privata liv han lever, inte bör kopplas 
samman med det yrke som han har eftersom det skulle kunna skada det förtroende som han 
har av organisationens medlemmar. Rollen som högsta ledaren i en organisation kräver en 
viss uppoffring och för Patricks del innebär det att han ser att han måste skilja på hur han är 
på arbetet och hur han agerar hemma. 
 
Om vi bortser från dessa mellanlägen som uppstår så framträder en tydlig bild av ledarskapet 
som något där könsbestämningen blir ointressant och inte tillför någon egentligt kunskap om 
vilket sorts ledarskap som utförs. Att kategorisera och kalla ledarskapet för kvinnligt, är en 
vansklig historia där det kvinnliga kan få stå som modell för de mest varierande egenskaper 
och färdigheter. Att det finns skillnader mellan kvinnor och män genom den biologiskt 
grundade tillhörigheten är ofrånkomligt, att det även finns olikheter mellan de färdigheter som 
kvinnor och män har är det troligt att anta.44  Frågan som inledde diskussionen, det vill säga 
finns det skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap skulle kunna utvecklas till att 
ifrågasätta vad denna skillnad beror på? Jag anser det rimligt att tro att kvinnor och män 
uppfostras enligt de förväntningar som den omgivning som de har runt omkring sig ställer på 
dem och som Gerth & Mills genom sin teori om signifikanta och generaliserade andra ger 
uttryck för.  
 
Människorna som finns omkring det växande barnet ger genom 
belönings/bestraffningssystem eller genom härmning, den lilla människan förutsättningar att 
klara sig i samhället bland andra människor än de just de signifikanta andra som den växte 
upp med. Individen har skaffat sig en utgångspunkt för sin självkontroll och självbild, de 
förväntningar som därmed internaliseras i individen genom de omgivande personerna, är det 
därför rimligt att tro ställer olika krav beroende på det kön som personen har.  
 
                                                 
44 Jag väljer ordet färdigheter framför egenskaper för att jag anser att egenskaper är sådana som man i stor 
utsträckning föds med och färdigheter, är sådant som kan tränas upp. 
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Socialiseringens betydelse för människor visar sig tydligt genom det språkbruk som 
människor har, vilket respondenterna i undersökningen var medvetna om. 
 
Kvinnorna i undersökningen lyfte fram att de förstod och ibland pratade ett annat språk som 
de menade var det maskulina språket och att de därför kunde uppleva att det var svårt att tala 
med kvinnor, Elin sa så här: 
 

 ” sen så säger hon…(coachen) att du kan det här språket, du kan den manliga 
världen, de manliga koderna mycket bättre än de kvinnliga…”. 

 
Och så fortsatte hon… 
 

” De kvinnliga koderna, alltså, du förstår inte riktigt det språket fullt ut, och det 
behöver du träna på (syftar till vad coachen sa). Jaha ja, sa jag, jag får väl träna på 
att vara lite våp därhemma då”. 

 
För samtliga kvinnor i undersökningen så innebar språket att de antingen var kvinnor som inte 
förstod andra kvinnor, eller att de var kvinnor som förstod män, som ändå i första hand såg 
dem som kvinnor och inte som ledare. Undersökningen visade på en alienation till sitt eget 
kön där några av kvinnorna såg kunskapen om männens språk som något som ytterst 
värdefullt, en ackommodation efter den normativa bild av ledarskapet som det maskulina stod 
för. En intressant skillnad mellan ledarna i undersökningen kunde dock urskiljas. Birgit, 
Alexander och Patrick uttryckte att könen har olika språk och att de kanske värdesätter det 
men inte har något vidare intresse att själv lära sig det motsatta könets lingvistik. Elin, Anna 
och Caroline uttryckte däremot att de har lärt sig att tala det motsatta könets språk och att de 
kunde ha svårigheter i att förstå det egna könets språk och signaler. Att bli medveten om de 
dubbla koderna och att sätta sig in i betydelsen av dem skulle kunna frambringa en konflikt 
inom individen. Men för de ledare som lyckades förena sfärerna i ett Dualt ledarskap, så fanns 
det rimliga anledningar att tro att den duala ledarskapsstilen istället är en ledarskapsstil som 
innehåller så mycket mer erfarenheter och färdigheter.  
 
Vilken nytta kan avkodningen av ledarskapet medföra? Diskussionen om språkets betydelse, 
för både män och kvinnor, visar på den problematik som det innebär att könsbestämma 
ledarskapet. Det skapar en över och underordning som innebär att det heteronormativa 
ledarskapet värderas högre än det kvinnliga ledarskapet, det blir något som eftersträvas och 
som kvinnor känner att de måste agera efter och nå upp till. Att kvinnor kan bli, eller är 
normativa i sin ledarstil på det sätt som män är, ser jag inte som något felaktigt eller 
konstruerat utan något som handlar om uppväxtförhållanden och egenskaper hos individen. 
Det paradoxala ligger dock i att det manliga ledarskapet tillåts att variera över hela 
ledarskapsskalan utan att bli kategoriserat som typiskt manligt. Att genuskoda och kalla 
ledarskapet för Kvinnligt ledarskap, skapar en förväntan om vissa egenskaper eller sätt att 
leda på vilket förminskar och reducerar individens möjligheter att utvecklas och vara kreativ. 
Därför anser jag att epitetet kvinnliga ledare borde avskaffas för att ersättas med termer som 
kan förklara och definiera de färdigheter som dessa ledare oavsett kön har, det Duala 
ledarskapets fördel och förtjänst. 
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8. Funderingar och reflektioner 
 
Lintons tanke om att roller som är tillskrivna är nästintill omöjliga att förändra har visat sig 
vara en intressant utgångspunkt för mina vidare tankar om kön och ledarskap. Lintons teori 
om det tillskrivna rollagerande som statiskt håller fortfarande även om tiden har genererat 
vissa ytterligare krav. Förväntningarna på män och kvinnors agerande i roller har förändrats 
över tiden (sedan 30-talet då Linton presenterade sin teori) men förvånansvärt lite av 
förväntningarna av könens prestationer har försvunnit, vilket det borde vara naturligt att anta 
då nya krav och förväntningar tillkommer. Fortfarande är det mannens roll att se till att 
inbringa den huvudsakliga inkomsten som familjens patriarkat, och fortfarande är det 
kvinnans uppgift att se om familjen, och få logistiken i familjen som organisation att fungera. 
Med en liten skillnad, kvinnor ska dessutom se till att skaffa sig en karriär och vara 
självständiga, utvecklas och vara kreativa. De kvinnor som lyckas med att skaffa sig en 
karriär och ha en välfungerande familj har troligtvis lyckats rubba på ordningen om ”vem som 
gör vad” eller så har man helt enkelt löst det genom att ta in extra hjälp för hushållssysslor.  
 
Våra tillskrivna roller är således svårantastade även när de inte är välkomna. För kvinnor 
precis som för män så blir situationen ibland tröttsam. Det finns ofantligt många exempel på 
hur båda könen kastreras av dessa tillskrivningar om vem som borde göra vad. För en man 
skulle situationen att han var hemma med barnen och arbetade deltid vara avkönande, det 
skulle troligen ge signaler till omgivningen om att han inte är en ”riktig” man eller något 
liknande. För en kvinna som väljer att arbeta heltid och har en man som tar hand om barnen 
när de är sjuka, blir situationen liknande, hon ses som självisk och kall som inte ”uppoffrar” 
sig för att vara med barnen (det är för övrigt här det dåliga samvetet kommer in i bilden och 
som många yrkesarbetande kvinnor har att brottas med). 
 
Rollerna som vi agerar i är således inte självvalda, vilket begreppet låter hänvisa, en roll som 
skådespelaren tar över och kan lämna när pjäsen är färdigspelad. Det jag uttrycker är att 
tillskrivningarna som en individ appliceras med så fort den föds, är reducerande för en 
individs utveckling på samma sätt som begreppet kvinnligt ledarskap är för ledarskapet. Så 
därför anser jag, avslutningsvis, att vi för att komma vidare och nå ett jämställdare samhälle, 
måste utveckla nya begrepp som talar om färdigheter och egenskaper utifrån ett könsneutralt 
perspektiv. 
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9. Sammanfattning 
 
Utgångspunkten för undersökningen var att undersöka män och kvinnors syn på ledarskapet 
samt vilka eventuella faktorer som påverkar utformningen av deras ledarskap. 
Tillvägagångssättet för att få förståelse för begreppet kvinnligt ledarskap var att undersöka 
fyra kvinnor och två män som var högre ledare inom sin organisation och deras syn på 
fenomenet. För att få en djupare inblick i respondenternas verkliga ledarskap har utfördes 
även tre observationer där jag under en dag följt med, ”vid sidan om”. Eftersom inte alla 
respondenter har följts valde jag att använda mig av den information som observationerna gav 
som en bakgrundsbild till den information intervjuerna gav och har således inte empiriskt 
fördjupat mig i dess resultat. 
 
Granskningen av empirin gav att den ursprungliga frågan omformulerades för att belysa de 
intressanta resultat som framkommit, istället för att försöka konfirmera en på förhand uppsatt 
och formulerad hypotes. Med hjälp av de fyra teman Bakgrund, Förväntningar och krav, 
Roller och Bemötande och relationer analyserades resultatet för att finna en förklaring till 
bilden av ledarskapet. För att förstå respondenternas bild av ledarskapet valde jag att använda 
och utveckla Mertons begrepp till normativ och relationsorienterad referenstyp istället för 
normativ och jämförande referenstyp. Anledningen till utvecklingen av begreppet jämförande 
till relationsorienterad var att det gav en djupare och mera rättvisande bild av hur 
referenstypen fungerade. Ett kort inhopp av Ahrne förtydligade bilden av det normativa 
förhållningssättet genom hans begreppsmetafor kentauren. Jag funderade över om metaforen 
var rättvisande då kentaurbegreppet genererar en bild av ett människohuvud på en hästkropp 
och bilden som respondenterna förmedlat snarare gav uttryck för ett hästhuvud med 
människokropp, vilket jag valde att lämna utanför. 
 
Utifrån de teorier om roller som Linton och Gerth & Mills skapat, formulerades två 
förhållningssätt till individens agerande i roller, en rollkommunicerande eller en 
rollseparerande inställning. I modellen av den fyrfältstabell som utvecklats där 
rollkommunikation och rollseparation ställdes som en lodrätt dimension och 
relationsorienterad och normativ ställdes som en vågrätt dimension, kunde de respondenter 
som varit med i undersökningen placeras in.  
 
Utifrån utgångspunkten att ledarskapet inte bör vara genuskodat eftersom det skapar en under 
och överordning, utvecklades med hjälp av Beck & Beck-Gernsheims teori om duala 
manuskript begreppet Dual ledarstil för att komma ifrån den kategorisering som begreppet 
kvinnligt ledarskap medför.  
 
Modellen gav således att de respondenter som hade ett rollseparerande och normativt 
förhållningssätt till ledarskapet hade en Normativ ledarstil, medan de respondenter som hade 
ett rollkommunicerande och relationsorienterat förhållningssätt hade en Dual ledarstil. 
 
Slutligen diskuterades om inte könsbestämning av individer kunde ses som reducerande för 
människors utveckling och förvaltning av det kapital som finns inneboende i varje individ, 
och om inte jämställdheten mellan könen hade tjänat på att inte lyftas fram likt en dikotomi 
där könet ställts mot varandra i en öst-väst relation. 
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Bilaga 1. 
Intervjuguide 
 
Bakgrund 
 
Berätta lite om dig själv och din uppväxttid. Hur många syskon har du? Vem är äldst eller 
yngst? 
 
Vilken utbildning har du? 
 
Var började du arbeta? 
 
Hur länge sedan är det som du fick ditt första arbete? 
 
Hur ser din familjesituation ut idag? 
 
Om barn, hur många och hur gamla? 
 
Hur fördelar ni arbetsuppgifterna i hemmet? (om man finns med i bilden) 
 
Vad fick dig att välja just detta yrket? 
 
Hur blir man som kvinna en ledare? 
 
Socialisering 
 
Vilka personer eller vilken person har varit viktig i din utveckling? 
 
Med vilka adjektiv skulle du beskriva din barndom? 
 
Vilka ideal, normer och krav har man att förhålla sig till som ledare? 
 
Upplever du att du har stöd i din omgivning och från vem eller vilka i så fall? 
 
Hur skapar du stabilitet i din yrkesroll? 
 
Hur skapas, upprätthålls, ifrågasätts och förhandlas ledarskapet, ledare emellan? 
 
Vad händer om man inte lever upp till bilden man har av ledarskapsrollen? Ge exempel. 
  
Roller 
 
Med vilka adjektiv skulle du beskriva din yrkesroll? 
 
Vilka roller anser du att du har i din ledarroll? 
 
Hur ser du på kvinnligt ledarskap, finns det något som skiljer mot manligt ledarskap? 
 
Vilka förväntningar har man på dig som ledare? Tror du att det skiljer sig från hur någon 
annan skulle uppleva förväntningar? 
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Övrigt 
 
Berätta om någon typisk situation i din nuvarande ledarroll som visar vem du är som person. 
 
Vad tror du det beror på att det finns så få ledare som är kvinnor? 
 
Vilken sorts kompetens anser du att en ledare behöver ha?  
 
Tror du att synen på vilka egenskaper en ledare behöver ha skiljer sig mellan män och 
kvinnor? 
 
Avslutningsvis, vad tror du det beror på att ledarskapet för kvinnor kallas just för kvinnligt 
ledarskap? 
 
 
 
 
 
 


