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Sammanfattning 
 
Titel:  Kvinnligt och Manligt perspektiv – Förmågan att motivera 

genom att behålla kontrollen över sina arbetsuppgifter.  
 
Slutseminarium: 2008-05-28 
 
Ämne: Företagsekonomi ledarskap, kandidatuppsats 15 hp. 
 
Författare: Sofia Pellbring och Julia Ramirios 
 
Handledare: Jenny Ståhl 
 
Företag: Äldreomsorgen, Anonyma respondenter    
 
Centrala begrepp: Kvinnligt ledarskap, Manligt ledarskap, Planering, 
                                               Delegering, Chef/Ledare, Motivation  
 
Problemformulering: Vilka skillnader och likheter finns det i kvinnligt respektive  

manligt ledarskap i samband med att behålla kontrollen   
genom planering och delegering?  

 
Syfte: Utforska vilka skillnader och likheter det finns mellan  
 kvinnlig och manlig förmåga att planera och delegera. 
 
Teoretisk referensram: Baserad på teorier kring de centrala begreppen men även  
 på den sociala konstruktionen.  
 
Metod: Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden. Vi 

har gjort 4 intervjuer med två kvinnliga och två manliga 
respondenter inom likvärdiga verksamheter och positioner.  

 
Empiri: Här presenteras en mer koncist och förkortad version av vad 

som kom upp under våra intervjuer.  
 
Analys: I den här delen analyseras den framtagna empirin mot den 

teori som vi fått fram för att se om det stämmer överens 
med verkligheten.  

 
Slutsats: Avslutningsvis sammanfattar vi resultaten i en kritisk 

diskussion. I den här studien fann vi att likheterna var större 
än skillnaderna mellan kvinnlig och manlig planering och 
delegering. Det handlar mer om egenskaperna än själva 
könet.   

 



  

 
 

Abstract  
 
Title: Female and male leadership – The ability to motivate 

through keeping the control over your tasks.   
  
Date of seminary: 2008-05-28 
 
Subject: Economy, Leadership – BA Hons Dissertation  
 
Authors: Sofia Pellbring och Julia Ramirios 
 
Instructor: Jenny Ståhl 
 
Company: Geriatric care, anonymous respondents. 
 
Key words: Female leadership, male leadership, planning, delegation,  
 manager/leader and motivation. 
 
Question at issue: Which differences and similarities are there between female 

and male leadership in relation to keeping the control 
through planning and delegation? 

 
Purpose: Examine the differences and similarities between female 
 and male ability to plan and delegate. 
 
Theory: This chapter is based on theories around the mentioned key 
 words but also on the social construction theory. 
 
Method: We chose to base our study on the qualitative method. We 

made four interviews with two female and two male 
respondents within three equivalent companies and similar 
manager positions. 

 
Empirical: In this chapter we present the results from our interviews in 

a summarized version.  
 
Analysis: In this chapter of our study we analyze the available 

empirical part with the existing theoretical part in order to 
see if they match. 

 
Conclusion: Finally in this chapter we conclude our findings in a critical 

discussion. In this study we found that the similarities 
between female and male ability to plan and delegate were 
bigger than the differences. It is more about the skills than 
the gender it self. 
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1. Introduktion 
I det här inledande kapitlet ska vi introducera bakgrunden till vårt problem och samtidigt 
presentera en grund till valet av ämne. Vi ska även upplysa om vilka avgränsningar som 
har gjorts under arbetets gång.  

1.1 Problembakgrund 
 

”Ursprungligen ansåg man att ledarskap 
var naturligt medfött hos en individ, det vill 
säga att man var född till en ledare och inte 
skapad till en ledare” (Lewis, 2000, s 222, 

Fritt översatt). 
 

Berger och Luckmann (2003) talar om social konstruktion och att allt vi lärt oss kommer 
från vår omgivning. Är det så att vi redan från barnsben lär oss att inta en ledarroll eller 
är det en roll vi blir tilldelade i vårt vuxna liv? Vidare är frågan om vi blir uppfostrade att 
vara en kvinna respektive man och slutligen om vi agerar olika i en ledarskapssituation på 
grund av det här? Alvesson och Due Billing (1999) påstår att det inte finns några 
uppenbara skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap. Solberg (1997) däremot 
säger tvärtom med vissa begränsningar. Grunden menar Solberg (1997) ligger i social 
konstruktion och därför anses män vara mer inriktade på till exempel kontroll och 
ansvarsdelegering. Kvinnor å andra sidan fokuserar mer på samarbete och relationer. Vad 
som skulle vara intressant att undersöka i det här fallet är kvinnors och mäns sätt att 
planera och delegera i sin arbetsmiljö.  
 
”Ledarskap handlar i hög grad om samspel mellan den som leder och de som leds” 
(Solberg, 1997, s. 12). Fortsättningsvis menar författaren att ledare har olika strategier för 
att kommunicera med sina anställda och nå fram till målet. Exempelvis att kvinnor gärna 
talar med varandra om privata och arbetsrelaterade problem vare sig de är på jobbet eller 
hemma. Speculand (2006) i sin tur, påstår att ledare i dagens affärsvärld underskattar att 
ta till sig utmaningen att implementera nya strategier och lära av varandra i sina 
verksamheter. Det här leder till att många ledare inte lyckas sitta kvar i sina positioner 
länge nog. ”Du kan ha den bästa strategin i världen, men om du inte kan förverkliga den, 
är den inte värd mer än pappret den är skriven på” (Speculand, 2006, s. 3, Fritt översatt). 
Speculand (2006) menar att det är ytterst viktigt för en ledare att alltid vara på topp när 
det gäller att informera sina anställda angående eventuella förändringar i planen.  
 
Marchington och Wilkinson (2005) pratar om att begreppet strategi kan omfatta mycket 
inom en verksamhet. Men fortsättningsvis nischar författarna in sig på ledarens strategi 
att vägleda sina anställda, vilket också är av vårt intresse i den här studien. Buchanan och 
Huzcynski (2004) menar att en ledares arbetssysslor bland annat omfattar våra två 
utvalda områden, planering och delegering, vilket är en del av ledarens så kallade 
strategi. Speculand (2006) fortsätter med att säga att beroende på hur bra en ledare utför 
eller hanterar en strategi, får han/hon sina anställda olika motiverade för att arbeta mot ett 
gemensamt mål. Enligt Lewis (2000) är även en ledares känslor en del av strategin för att 
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motivera sina anställda. Författaren påstår att en ledare som använder sig av sina känslor 
och har förmågan att hantera andras känslor, har lättare för att inta högre chefspositioner. 
Känslor varierar från positiva till negativa, vilket resulterar i antingen motivation eller det 
motsatta passivitet (Lewis, 2000).  
 
Den sociala konstruktionen må har format oss till kvinnor eller män, men vi lever 
fortfarande i samma värld vilket gör det svårt för oss att undvika möjliga likheter. Det 
intressanta med en studie mellan kvinnor och män är hur de utför ett arbete och inte 
varför de utför det på ett specifikt sätt. Vi anser att det är det praktiska som är det 
väsentliga i en verksamhet, vilket vi i den här studien menar är planering och delegering 
av arbetet. Vidare är det av intresse att se om det skiljer sig från ledare till ledare, eller 
om det har något med kön att göra, och i så fall hur och med vilka konsekvenser. Hur 
planeringen utförs och hur mycket tyngd som läggs på just planeringen utgör grunden till 
ett framgångsrikt resultat. ”Om du misslyckas att planera, planerar du att misslyckas” 
(Maylor, 2005, s. 103, fritt översatt). 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Ylander (1997) gjordes diverse försök till att avskaffa chefer i Sverige under 1960-
70 talet. Det ansågs inte längre positivt att bära en chefsroll och man ville riva det 
hierarkiska uppbygget på företagen. Det ansågs vara mer aktuellt med en jämställdhet, 
men avskaffningen gick inte igenom fullt ut. Istället minskades antalet chefer och en 
förändringsprocess infördes för att ändra befintliga chefers beteende och agerande. I 
dagens samhälle kan det vara svårt att bilda chefslösa verksamheter. Alla behöver i 
princip någon som kan vägleda dem framåt. Redan som barn behöver människan en 
förebild att gå efter och även vuxna människor behöver någon slags auktoritet att följa 
och vända sig till. Vad andra anser har vi som individer ingen aning om därför behöver 
ledare/chefer andras åsikter för att kunna utvecklas. Enligt Taylor (1987) behöver 
människan ständigt få feedback för att kunna få bekräftelse på att de gör ett bra jobb. Det 
är ytterst viktigt för en verksamhet att ha uppsikt över den befintliga planeringen och 
delegeringen av sina anställda. ”Att delegera är den viktigaste av chefens funktioner” 
(Taylor, 1987, s. 15).  
 
Vi anser att det kan vara den sociala konstruktionen som är det stora problemet till att det 
finns skillnader mellan kvinnor och män. Att vi sedan fortsätter på samma spår är snarare 
vårt eget fel. Vi lever kvar i det gamla. Alvesson och Due Billing (1999) diskuterar att 
kvinnor i olika chefspositioner har mest troligt fler utmaningar och större press på sig att 
lyckas medan män blir tagna på mer allvar direkt och behöver inte kämpa på samma sätt. 
”Sambandet mellan planering, ledarskap och kommunikation har som ändamål att ha 
stort inflytande på anställdas motivation” (Duserick, Huang & Dai, 2007, s. 243). Därför 
är det intressant att undersöka om det finns skillnader och/eller likheter mellan kvinnors 
och mäns förmåga att hantera dessa begrepp, och hur dessa i sin tur påverkar de anställda. 
Planering och delegering är enligt Buchanan och Huzcynski (2004) några av en ledares 
aktiviteter och strategier. Dessa begrepp menar författarna är en förutsättning för att 
kunna behålla kontrollen över sin arbetsdag och bidra till positiv respektive negativ 
respons från sina anställda.  
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Att den sociala konstruktionen existerar och kan ha skapat den särbehandling som 
respektive kön kan utsättas för är vi medvetna om. Men tiderna har förändrats och en 
vilja till jämställdhet har väckts till liv. Jämställdhetslagen kom år 1991 och var till för 
kvinnor och mäns lika rätt i frågor som arbetsförhållanden, anställningsvillkor men även 
andra arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Det handlade helt enkelt om 
jämställdheten i arbetslivet. Först och främst tilldelas jämställdhetslagen egentligen 
kvinnornas villkor i arbetslivet (SFS 1991:433). Men om jämställdheten mellan kvinnor 
och män är på bättringsvägen och den sociala konstruktionen möjligtvis skulle ta sig en 
vändning, skulle det då betyda att båda könen i slutändan inte skulle skiljas något åt? Är 
det så att kvinnor och män innehar olika egenskaper, och i så fall vilka är dem och hur 
skiljs dessa åt? Påverkas en chef/ledare av att vara kvinna respektive man och i så fall 
hur? Vi har resonerat i den här studien att om vi skulle besluta att utföra den ur ett 
”varför” perspektiv skulle den vara mer inriktad åt det psykologiska hållet, vilket inte är 
vårt syfte. Vår studie har riktats åt ett ”hur” perspektiv eftersom återigen, det är det 
praktiska vi är intresserade av.  

1.3 Problemformulering 
Vår problemformulering lyder enligt följande:  
 
”Vilka skillnader och likheter finns det i kvinnligt respektive manligt ledarskap i 
samband med att behålla kontrollen genom planering och delegering?”  

1.4 Syfte 
Vårt primära syfte med den här studien var att ta reda på vilka skillnader och likheter det 
finns mellan kvinnliga och manliga ledare och deras sätt att planera och delegera sina 
arbetsuppgifter, det vill säga behålla kontrollen. Vidare var vårt sekundära syfte att se om 
det här bidrar till motivation på arbetsplatsen på ett positivt respektive negativt sätt. Vår 
förväntade målgrupp som vi riktade oss mot var framförallt kvinnliga och manliga ledare 
som arbetar närmast de anställda, det vill säga mellanchefer. Syftet var att de ska kunna 
få en uppfattning om varandras arbete och vilka skillnader och likheter som finns mellan 
deras sätt att arbeta med planering och delegering.  

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till tre verksamheter, där det finns olika enheter med olika 
chefspositioner, allt från områdeschefer och enhetschefer till gruppledare. Eftersom vi 
ville rikta in oss på just planering av dagsrutiner och delegering av medarbetare, har vi 
valt att fokusera på områdeschefer/enhetschefer som dagligen jobbar med sina anställda. 
Vi har alltså valt bort högre uppsatta chefer som mestadels har hand om planeringen för 
verksamhetens strategiska helhet. Som chef/ledare finns det flera olika sätt att behålla 
kontrollen. Vi har valt att avgränsa oss från allt annat förutom planering och delegering 
när det gäller att behålla kontrollen i en verksamhet. Det vill säga att vi medvetet har valt 
bort att fördjupa oss i andra faktorer i en ledares och verksamhets strategi. Vi har 
dessutom avgränsat oss till verksamheter inom Halmstad kommun för att vi anser att 
utbudet av den sortens verksamheter som vi var ute efter finns tillgängligt inom det här 
området. 
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1.6 Centrala begrepp 
De nedanstående begreppen anser vi är genomgående i vår studie och därför vill vi 
utförligt förklara deras innebörd. På så sätt vill vi försöka undvika att vår studie 
misstolkas.  

1.6.1 Kvinnligt ledarskap 

Kvinnligt ledarskap innebär för oss kvinnor som har förmågan att leda en verksamhet 
med hjälp av personliga egenskaper. Solberg (1997) anser att typiska egenskaper för en 
kvinna inom ledarskap är samarbete, likvärdighet, kontakt och relationer.  

1.6.2 Manligt ledarskap 

Manligt ledarskap innebär för oss män som har förmågan att leda en verksamhet med 
hjälp av personliga egenskaper. Enligt Solberg (1997) kan dessa egenskaper betecknas 
som kontroll, formell organisation och ansvarsdelegering.  

1.6.3 Planering 

Buchanan och Huczynski (2004, s 516) definierar planering som att ”… utveckla ett 
program av aktiviteter för att uppnå ett mål”. Med planering menar vi i den här studien, 
chefens förmåga att göra en daglig planering för att uppnå ett mål för verksamheten.  

1.6.4 Delegering 

”Delegering innebär en process där man överlåter arbetsuppgifter på en underordnad… 
Att delegera är inte samma sak som att packa arbete på någon som varken har fått 
utbildning eller vägledning och inte heller att ständigt lämna över arbete till en och 
samma person” (Taylor, 1987, s. 12). Med delegering i den här studien syftar vi på att 
ledaren tilldelar anställda arbetsuppgifter med förtroende att de anställda klarar av det 
lika bra som ledaren själv. 

1.6.5 Chef/Ledare  

””Chef” innebär en formell position och ”ledare” förmågan ”att få folk med sig”” (SOU 
1997:135, s.2). Med andra ord innebär en chef för oss i den här studien, en person som 
styr och ställer på en avdelning eller en verksamhet. En ledare däremot är en person som 
leder sina medarbetare mot en gemensam riktning. 

1.6.6 Motivation 

Enligt Torrington, Hall, och Taylor (2005, s 302, Fritt översatt) är motivation ”… en 
önskan att uppnå över det som förväntas, att vara driven av de interna hellre än av de 
externa faktorerna, och att vara involverad i en fortlöpande strävan efter förbättringar”. 
Med andra ord innebär motivation i den här studien en tillfredställande känsla på 
arbetsplatsen. 

1.7 Uppsatsens disposition 
Den här uppsatsen kommer att vara uppdelad i olika kapitel för att lättare kunna följa 
processens gång. 
 
Kapitel 1 Introduktion 
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I den här delen presenteras bakgrunden till vårt val av problemområde och även en 
mindre diskussion kring ämnet. Därefter följer vår problemformulering och dess syfte 
med aktuella avgränsningar inom studien och våra centrala begrepp.  
 
Kapitel 2 Teoretisk referensram 
I arbetets andra kapitel framhävs den teori som är relevant för just vår studie. Exempel på 
teorier som tas upp är kvinnligt/manligt ledarskap, planering och delegering men även 
känslor och motivation. 
 
Kapitel 3 Metod 
Kapitel tre består av studiens tillvägagångssätt, exempelvis varför vi har valt en kvalitativ 
metod före en kvantitativ. Men även hur undersökningen genomfördes och varför vi 
valde de respondenter som vi valde. Kapitlet innehåller också studiens validitet och 
reliabilitet. 
 
Kapitel 4 Empiri 
I fjärde delen kommer vi att redovisa den empiri som vi fått fram genom våra intervjuer. 
Här sammanställs det intervjumaterial som vi samlat in till en mer kortare och koncist 
version.  
 
Kapitel 5 Analys 
I det här kapitlet kommer teorin att analyseras med hjälp av vår insamlade empiri, för att 
undersöka om teorin stämmer överens med verkligheten. 
 
Kapitel 6 Slutdiskussion 
I det slutliga avsnittet kommer vi att ta upp vårt resultat på vår problemformulering. Vi 
ska alltså redovisa vad vi kommit fram till. Vi kommer även att diskutera framtida 
forskningar inom vårt val av ämne, det vill säga vad som skulle kunna vara intressant att 
göra en fortsatt studie på.  
 
 
 
 

Introduktion  1.Introduktion 2.Teoretisk 
referensram 

3.Metod 4.Empiri 5.Analys 6.Slutdiskussi
on 
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2. Teoretisk referensram 
I det här kapitlet kommer vi att redovisa den litteratur som vi anser är relevant till det 
teoretiska området. Den är relaterad till problemet som ligger till grund för den här 
studien.  

2.1 Social konstruktion 
 

”Ska män förbli vid makten är det viktigt att 
inte bryta mönstret för hur könen 

konstrueras” (Rombach & Solli, 2002, s. 84) 
 
Den sociala konstruktionen börjar i den primära socialisationen enligt Berger och 
Luckmann (2003). Med det menas att ett barn redan från början blir tilldelad sin första 
förståelse av att världen är en social och meningsfull verklighet. Integreringen av den 
sociala verkligheten förekommer under känslomässiga förhållanden. Den sekundära 
socialisationen menar Berger och Luckmann (2003) är när barnet senare får en egen 
förståelse av vad verkligheten innebär och börjar därför ifrågasätta diverse handlingar.  
 
Berger och Luckmann (2003) påstår att vi människor har lätt för att bilda förutfattade 
meningar och sedan föra dem vidare i samhället. Hur en kvinna eller en man bör vara kan 
variera från person till person. Men i slutändan har det skapats en övergriplig bild av hur 
respektive kön bör bete sig i samhället. Enligt Eriksson (2000) kan kvinnorna associeras 
till att de är passiva, lojala, känslosamma och vårdande medan män istället förknippas 
med att vara rationella och har en analytisk förmåga. De är bestämda och tuffa och bra 
ledare. Författaren fortsätter med att den här stereotypa bilden av kvinnan och mannen 
kan förstärka den bild som finns om att kvinnan är en sexuell varelse som lockar fram 
mäns sexualitet och männen är aktiva och arbetsorienterade organisationsmänniskor. 
Coleman och Pounder (2002) anser att män bland annat uppfattas som aggressiva, 
självgående, rationella och logiska medan kvinnor är mer varma, samarbetsvilliga och 
exempelvis känsliga. Mäns sätt att leda är mer opersonligt och görs mer som en uppgift 
som ska utföras. En kvinna är däremot mer naturlig i sitt ledande och styrs inte av några 
speciella medel. Styr könet de olika ledarskapsstilarna? Coleman och Pounder (2002) 
talar om att det handlar om den sociala konstruktionen. Kvinnan påverkas av sitt arbete 
hemifrån, när det kommer till barnuppfostran, hushållsarbete och så vidare. Det här ger 
kvinnan kapacitet att brottas med att prioritera sin ledarskapsroll. Mannen i sin tur, har 
inte den här fördelen.  

2.2 Kvinnligt och Manligt 
 

”Vi bedöms efter fyra saker: vad vi gör, hur 
vi ser ut, vad vi säger och hur vi säger det” 

(Kallifatides, 2002,s 77) 
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Enligt Dahlbom-Hall (2000) möter alla kvinnor sin första ledare i sin mamma. Under 
många år har de upplevt hennes ledarskap. Tyvärr är det inte många som under sin 
uppväxt tänker på att deras mor är en sorts ledare eftersom den sortens ledarskap oftast är 
indirekt eller dolt. Dahlbom-Hall (2000) påstår att forskning har gjorts som tyder på att 
det är få kvinnor som uppnått sin ledarposition rent slumpmässigt. Grunden till deras 
höga position ligger i släkten. Många hade starka kvinnor bakåt i släkten. Alvesson och 
Due Billing (1999) talar om att de kvinnor som har starkt band till sin fader kan vara mer 
benägna att bli chefer i framtiden. Eriksson (2000) menar att anledningen till att kvinnor 
inte gör karriär på samma sätt som män har att göra med att kvinnor saknar förebilder. 
Om det idag fanns fler kvinnor med ledande positioner skulle det vara enklare för andra 
kvinnor att göra karriär. Att ha en vägvisare som man kan följa gör det hela enklare.  
 
Alvesson och Due Billing (1999) anser att kvinnor som är chefer visar tydligare symptom 
på bland annat stress än vad män gör. Grunden till det här ligger i kvinnans roll hemma. 
Det vill säga att kvinnan oftast tar hand om hem och barn mer än vad mannen gör, utöver 
sitt arbete som chef.  
 

 
Figur 1: Manligt och kvinnligt arbetssätt (Ylander, 1997, s. 139). 

 
Bilden visar hur män har ett väldigt strikt arbetssätt. Det som tas upp på arbetstid ska 
handla om arbetsrelaterade ämnen och inget annat. Klockan är en viktig del. Allt ska vara 
planerat och tiderna ska hållas till punkt och pricka. Kvinnor däremot har en tendens att 
prata om diverse andra ämnen under arbetsdagarna och mötena. Trots det får de sina 
arbetsuppgifter utförda. Ylanders (1997) bild syftar mer eller mindre på att kvinnor helt 
enkelt kan hålla fler bollar i luften än vad män klarar av.  
 
Porterfield och Kleiner (2005) säger att ledarskap är ett ämne som har diskuterats en 
längre tid av diverse olika forskare och vetenskapsmän. Ändå finns det fortfarande ingen 
direkt definition på hur den perfekta ledarskapsstilen skulle se ut. Författarna menar 
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istället att en människa borde inneha vissa egenskaper och meriter för att kunna lyckas 
som ledare. En av alla dessa meritsammansättningar som finns rörande en bra ledare, och 
som författarna nämner lyder följande: ”En individ som är skicklig på att kommunicera, 
bra på att motivera, som kan förvandla visioner till verklighet, som förser sina 
medarbetare med ledning vid förändringar och som är väldigt informerad och har koll 
på saker” (Porterfield & Kleiner, 2005, s. 49, Fritt översatt). Författarna menar att det var 
lättare förr i tiden, exempelvis på 1800-talet, att prata om hur en ledare bör vara. Nu på 
2000-talet är det lite mer inriktat på samarbetet mellan chefen och medarbetarna. Med 
andra ord menar författarna att det viktiga i ett ledarskap idag, är att sätta sig in i de 
anställdas värld, lyssna och motivera dem, eftersom det är själva samarbetet som driver 
verksamheten framåt. Vidare utvecklar författarna att skillnader ändå finns tydligt utsatta 
när man ser närmre på kvinnligt och manligt ledarskap. Men på senare tid har kvinnorna 
lyckats visa framfötterna. Det har bland annat visat sig att de har tydligare egenskaper 
som passar in i äldre ledarskapsmodeller. Självklart finns nackdelar hos kvinnor också 
men inte lika tydliga som fördelarna. Till exempel så ter sig kvinnor ha lättare för att 
socialisera sig på arbetsplatsen än män. Män å andra sidan ter sig vara snäppet bättre på 
att motivera och inneha självdisciplin än kvinnor. Trots dessa skillnader menar 
Porterfield och Kleiner (2005) att kvinnor idag är mer aktuella inom ledarskap på grund 
av deras emotionella intelligens. Vidare påstår författarna att om målet är att uppnå 
effektivitet och anställa en bra chef, så skall man anställa en kvinna.  

2.2.1 Påverkar känslor ledarnas anställda? 

 
”Fakta föreslår att kvinnor kan vara bättre på 

att hantera deras egna känslor och andras 
känslor jämfört med män” (Porterfield & 

Kleiner, 2005,s 3 Fritt översatt) 
 
Porterfield och Kleiner (2005) anser att många ser en ledare som någon som fångar upp 
det bästa hos en individ, vilket författarna anser är en fördel hos kvinnor. De anses ha 
lättare för att kommunicera och har en förmåga att kunna se människan ur ett mer socialt 
perspektiv. Trots att kvinnor faktiskt har burit på sin ledarskapsförmåga sen en längre tid 
tillbaka, har världspolitiken inte tillåtit dem att synas i rampljuset. Stereotyperna för 
kvinnor respektive män finns idag och kommer att stanna inom affärsvärlden, och det är 
enbart mänskligheten själv som kan komma förändra synen. 
 
”Ledarskap är ett koncept som kommer att fortsätta att förändras och förbättras genom 
tiderna” (Porterfield & Kleiner, 2005, s. 52, Fritt översatt). Det kommer dessutom inte att 
spela någon roll vilka stereotyper det finns eller om det är kvinnor eller män som kommer 
att sitta i högsta positionen. 
  
Lewis (2000) menar på att ledare i allmänhet utstrålar känslor. Utan att gå in på 
könsfördelning eller skillnader, menar författaren att ledare som använder sig av känslor 
för att kommunicera, oftast presterar på högre nivå. Vidare utvecklar författaren att 
uttryckta känslor från ledare kan variera från positiva till negativa. Känslor kan anses som 
en egenskap hos ledare och precis så som en ledares egenskaper kan bidra till för- och 
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nackdelar i arbetet, kan även känslor spela stor roll. Positiva uttryck kan till exempel 
bidra till att medarbetarna blir mer entusiastiska och känner en viss tillfredställelse och 
motivation på arbetsplatsen. Negativa uttryck kan exempelvis vara vemod och ilska, som 
i sin tur kan bidra till sämre prestationsförmåga hos medarbetarna. Å andra sidan kan 
negativa uttryck ibland vara till fördel i specifika situationer. Lewis (2000) nämner ett 
exempel då samspel och identifiering i grupp kan vara resultat av ett ilsket uttryck från 
ledarens sida. Författaren syftar på att människan är i behov av bekräftelse och om någon 
får kritik så tar de andra åt sig och jobbar bättre för att uppnå ett bättre resultat. Med 
andra ord, vi är alla, mer eller mindre, tävlingsmänniskor.  
 
Fortsättningsvis påstår Lewis (2000) att en ledare som uttrycker sorg oftast anses som en 
individ med brist på självförtroende. Ilska å andra sidan relateras till kraftfullt ledarskap, 
men också en indikation på att ledaren har brist på kontroll över sina känslor. Kön och 
stereotyper som nämndes tidigare varierar från land till kultur och historien 
överhuvudtaget. Ändå verkar det vara överenskommet att den största skillnaden mellan 
kvinnor och män är deras sätt att uttrycka känslor på (Lewis, 2000).  
 
Enligt Lewis (2000) undersökning, visade det sig att kvinnor som försökte sig på att 
utöva en manlig ledarskapsstil resulterade i mindre effektivt framförande. Ilska är 
nämligen ofta associerat med manlighet, och på så sätt resulterar en kvinnas prestation 
som mindre effektivt jämfört med mannen.  
 
Slutligen menar Lewis (2000) att en ledares känslor har en stor påverkan på arbetarnas 
prestationsförmåga och måste därför anpassas noggrant. Ytterligare en av alla ledares 
uppgifter, är att motivera sina anställda och då är det viktigt att kunna behålla kontrollen 
och ha en god kontakt med både sina och andras känslor och uttryck.  

2.3 Att behålla kontrollen 
 

”Undersökningar tyder på att effektiv 
strategisk planering i samband med 

genomförande av lämplig taktik leder till 
högre tillfredsställelse hos de anställda och 
förbättrad prestation” (Duserick, Huang & 

Dai, 2007, s. 243, Fritt översatt). 
 

Bird, Blenko, Buchanan, Donovan och Rogers (2002) anser att arbetet som ledare är en 
process som utförs utan några stopp och hinder. Företag väljer sytematiskt ut ledare och 
tillsätter dem vid lämpligt arbete. Deras uppgift är att motivera individuella uppföranden 
och lyckas med företagens olika utmaningar inom företagens strategiska mål. Men även 
kunna veta vem de ska placera ut på rätt ställe och vid rätt tillfälle för att arbetet ska flyta 
på så bra som möjligt hela tiden.  
 
Buchanan & Huzcynski (2004) skriver om en modell som Henri Fayol har utarbetat år 
1916. Den handlar om vad Fayol själv har upptäckt under den tiden som han styrde över 
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en större organisation. I sin modell använder han sig av sex olika ledaraktiviteter. Dessa 
är:  

• Framtidsutsikter (kunna förutse vad som komma ska) 
• Planering (kunna planera så att man kan möta den väntade efterfrågan) 
• Organisering (mobilisera material och andra resurser genom att dela ut separata 

uppgifter till olika enheter och personer) 
• Delegering (ge direktiv till anställda, idag gäller det att delegera på ett sätt som 

ger motivation) 
• Kontrollering (se över arbetet och se till att allt går till enligt planering)  
• Samordning (se till att de olika uppgifterna samarbetar bra tillsammans mot ett 

gemensamt mål).  

2.3.1 Planering 

McLean (2006) hävdar att själva begreppet ledarskap, med all dess innebörd, inte kom till 
förrän tidigt 1900-tal, men egyptierna använde sig av planering, organisering och kontroll 
redan när dem byggde sina pyramider. Det var då och nu befinner vi oss på 2000-talet, 
men fortfarande verkar begreppet planering ha en snarlik innebörd. McLean (2006) 
menar fortsättningsvis att förmågan att kunna förutspå och planera sitt arbete är ytterst 
viktigt som ledare för att uppnå framgång. Författaren tycker att en ledare alltid borde ha 
en agenda där alla moment skall vara inkluderade. Därefter är en ledares uppgift att 
använda sig av sina ledarskapskunskaper och nå ut till sina anställda med informationen. 
McLean (2006) säger att det inte finns några rätt eller fel i en ledares sätt att leda och 
göra sitt jobb, men att alla ledare borde ha som vana att alltid prioritera planering. 
Planering må inte alltid leda till framgång men det är en början eftersom ledaren då har 
mer kontroll över vad som händer.  
 
Yukl (2006) menar att planering av arbete innebär att man som ledare behöver bestämma 
vad som ska göras, hur det ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras. 
Planering syftar på ett beteende som också inkluderar att ta beslut om objektiva 
prioriteringar och strategier men även kunna planera arbetet för nästa dag eller nästa 
vecka. 

2.3.2 Delegering 

Lemberg (2008) påstår att sämre delegeringsförmåga aldrig beror på att en ledare har för 
mycket att göra. Istället ligger problemet i att en ledare ofta kan ha svårt för att lita på att 
saker blir gjorda lika bra av någon annan än sig själv, eller att vissa saker kanske inte 
anses vara tillräckligt viktiga för att prioriteras i första hand. Lemberg (2008) fortsätter 
med att definiera bra ledarskap som ”… att få saker gjort genom människor” (Lemberg, 
2008, s. 21). Författaren tycker att en bra ledare måste ha förmågan att se bortom sig själv 
och kunna leda och delegera arbete till sina anställda. Att ha för många sysslor sinkar en 
ledares arbete och skall därför undvikas genom att fördela arbetet till sina anställda. 
Lemberg (2008) presenterar en teori rörande hur man delegerar på bästa effektiva sätt var 
av författaren nämner fyra punkter som är viktiga att tänka på som ledare. Första punkten 
är att delegera uppgiften till rätt person. Det vill säga, ge arbetet till den anställd som har 
den rätta kompetensen för arbetet. Andra punkten är att informera personen i fråga om 
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hur arbetet eller uppgiften skall utföras för att resultatet ska stämma överens med 
ledarens förväntningar. Vissa ledare menar Lemberg (2008) kan ha en tendens att 
delegera ut omöjliga arbetsuppgifter. I tredje punkten syftar författaren på att 
nyckelbegreppet med delegering är att kunna vara säker på att uppgiften kan bli utförd, 
och då vägleda och försäkra den anställde så att uppgiften blir utförd. Fjärde och sista 
punkten tar upp feedback från de anställda om hur arbetet gick i slutändan. Hur ska en 
ledare annars få bekräftat att arbetet har gått bra och rätt till? Lemberg (2008) anser att de 
här fyra punkterna skall vara som en ständigt fortlöpande process för att en delegering 
skall gå rätt till. Fortsättningsvis menar Lemberg (2008) att delegera inte är samma sak 
som abdikera. Att abdikera betyder att man avsäger sig sitt ansvar, att delegera i sin tur 
innebär att fördela och i förtroende dela ut arbete, men fortfarande ta på sig ansvaret om 
något skulle gå snett. 
 
Gunn (2003) menar att en viktig egenskap som en ledare bör ha för effektiv delegering, är 
att kunna lyssna på sina anställda när de förklarar vad de behöver för att kunna utföra ett 
arbete. Ibland kan ledare till och med börja känna att de delegerar ut så mycket arbete att 
de själva anser att de inte gör något. Men det viktiga är då att som ledare försöka inse att, 
genom att lyssna och värdesätta sina anställda, gör en ledare mer än att gräva ner sig i 
arbete och försöka göra allting själv. Fortsättningsvis anser Gunn (2003) att en ledare 
borde veta att det allra viktigaste med att vara ledare är att få sina anställda att känna att 
de har gjort det själva. 

2.4 Motivation 
 

”Vi har alla olika anledningar för att stiga 
upp ur sängen på morgnarna. Våra motiv är 

avgörande utifrån vårt beteende. Om vi 
förstår våra motiv kan vi influera vårt 

beteende” (Buchanan & Huczynski, 2004, s 
241, Fritt översatt). 

 
Vad är egentligen motivation? Enligt Yukl (2005) skiljer sig sätt att utöva motivation från 
chef till chef inom en och samma organisation. Det vill säga att utövandet inte sitter i 
organisationens väggar utan varierar från ledare till ledare. Porterfield och Kleiner (2005, 
s. 49, Fritt översatt) menar ”… att skapa en intressant arbetsplatsmiljö, samtidigt som 
man reducerar bekymmer, bidrar till en mer effektiv arbetsplats”. Enligt Buchanan och 
Huczynski (2004) definieras motivation som en psykologisk beslutstagandeprocess 
genom vilken målinriktat beteende är välorienterat, stimulerande och vägledande och på 
så sätt bibehållen. Ilies, Judge och Wagner (2006) säger att olika teorier med fokus på 
motivation grundas utifrån vår mentala ryggsäck. Fortsättningsvis menar författarna att 
enligt basnivån inom psykologin är alla organismer motiverade till att söka belöningar 
och undvika hot för att överleva. Grunden till det här tänkandet ligger i Abraham 
Maslow’s teori. Han var en av de första som gav sig på utmaningen att grunda en teori 
om motivation, och enligt Maslow (1970) själv, behöver människan uppnå vissa behov 
för att överleva. Maslow’s (1970) teori kallas för ”Behovstrappan” och framförs oftast i 
stil med en trappa eller en pyramid. Om första steget eller nivån i teorin inte uppnås, kan 
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individen i fråga inte klättra vidare till nästa steg eller nivå. Det vill säga att olika behov 
på lägre nivåer måste bli tillfredställda innan högre mål blir viktiga för individen. 
 

 
 

Figur 2: Maslow’s (1970) Behovstrappa. 
 
I basen på sin behovstrappa har Maslow (1970) valt att placera fysiska behov. Här syftar 
författaren på människans behov av att bland annat: andas, äta, dricka, ha sex, sova, ha ett 
normalt blodflöde i kroppen och så vidare. Maslow (1970) menar att dessa behov är 
viktigast för en individ och att om en människa höll på att svälta ihjäl, hade en brödbit 
varit mer motivation än något annat vid det tillfället. Nästa nivå i behovstrappan är 
trygghet. Maslow (1970) påstår att när de fysiska behoven är relativt tillfredställda, 
uppkommer nya behov, det vill säga exempelvis: säkerhet, stabilitet, bundenhet, skydd, 
struktur, stadga, lagar och gränser med mera. När dessa behov i sin tur har blivit 
tillfredställda lägger Maslow (1970) fram nästa nivå, socialt gemenskap. Författaren 
menar att människan är i behov av att vara med andra människor, finna kärlek och 
vänner. Det kan vara ytterst viktigt för en individ att passa in och känna sig som en i 
gruppen. Det här i sin tur bidrar till motivation precis lika mycket som de andra nivåerna. 
Fjärde nivån enligt Maslow (1970) är behovet av erkännande och respekt. Med andra ord 
menar författaren att människan har en längtan efter att uppnå en status, vinna respekt 
och en eventuell titel. Slutligen är femte nivån och behovet enligt Maslow (1970), 
självförverkligande. Författaren syftar på att alla individer i grunden är menade att göra 
något speciellt. Musiker är till exempel menade att spela musik, konstnärer är menade att 
måla och så vidare. Sista behovet för människan är alltså enligt Malsow (1970) att göra 
det hon/han kan göra. ”Det som människor kan vara, måste de vara” (Maslow, 1970, s. 
22). Alla dessa nivåer i hierarkin är alltså grunder till människans motivation och 
hädanefter har diverse teorier kring ämnet utvecklats. Enligt Ilies, Judge och Wagner 
(2006) börjar oftast diskussioner kring motivation med den psykologiska delen, och hur 
människor påverkas av olika saker och olika typer av motivationer. Det här förknippas 
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sedan med ledarskapet i sig och diverse egenskaper som en ledare borde ha för att 
motivera sina anställda på ett passande sätt.  

2.5 Sammanfattning 
Enligt Berger och Luckmann (2003) börjar allt med den sociala konstruktionen. 
Författarna påstår att det är i den primära socialisationen som vi börjar formas till kvinna 
respektive man. Den sekundära socialisationen menar författarna, är där vi börjar 
ifrågasätta den verkliga verkligheten. Ericsson (2000) delar upp kvinnor och män i olika 
egenskaper och vad som är kvinnligt respektive manligt beteende för de olika könen. 
Coleman och Pounder (2002) talar om detsamma men avslutar med att det är den sociala 
konstruktionen som styr och inte könet.  
 
Enligt Dahlbom-Hall (2000) möter man sin första ledare hos sin moder. Alvesson och 
Due Billing (1999) anser att kvinnor som har starka fadersfigurer har lättare för att bli 
chefer i framtiden. Författarna anser även att det finns en skillnad på hur kvinnor och män 
når fram till målet, det vill säga antingen sväva runt ämnet men ändå nå fram i tid, eller 
vara rak på sak.  
 
Porterfield och Kleiner (2005) anser inte att det finns några teorier eller specifika 
ledarskapsstilar att följa i dagens läge. Istället bör man inneha vissa egenskaper för att bli 
framgångsrik som ledare. Vidare anser författarna att kvinnor har lättare för att 
kommunicera och är mer sociala medan män har en tendens att vara mer aggressiva och 
raka i sitt sätt att leda.  
 
Lewis (2000) anser att ledare behöver använda sig av känslor för att prestera på högre 
nivåer. Då syftar författaren på både positiva och negativa.  
 
McLean (2006) säger att varje ledare borde ha som vana att alltid prioritera planering 
eftersom att ledaren då har kontroll över vad som händer i verksamheten. När det 
kommer till delegering anser Lemberg (2008) att en ledare måste kunna se bortom sig 
själv för att kunna dela ut arbete till sina anställda. Att ha för många sysslor kan sinka en 
ledares tidsplan och därför anses det vara en viktig del av en ledares vardag.  
 
Yukl (2005) påstår att motivation varierar från chef till chef. Eftersom alla individer 
påstås vara olika bör motivationen också anpassas individuellt. Maslow’s (1970) 
behovstrappa tar upp olika behov som organismer kan behöva genom sin livstid. Inte 
förrän behoven på basnivån är tillfredställda kan individer sträva efter nästa steg. Ilies, 
Judge och Wagner (2006) diskuterar motivation liksom Maslow (1970) genom den 
mänskliga psykologin. Det här förknippas sedan med ledarskapet i sig och diverse 
egenskaper som en ledare borde ha för att motivera sina anställda på ett passande sätt.  
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3. Metod  
I det här kapitlet kommer vi att presentera vårt val av metod. Vi kommer även att 
redovisa hur vi gått tillväga när det gäller litteraturinsamlingen, urval och 
tillvägagångssätt. I slutet av kapitlet kommer studiens validitet och reliabilitet att 
redovisas.      
  

3.1 Val av metod 
Jacobsen (2002) säger att den kvantitativa metoden har som grund att ge oss svar genom 
att mäta information med hjälp av siffror. Författaren menar att all information kommer 
genom siffror. Det här behandlar man sedan genom olika statistiska metoder. 
Frågeformulär med givna svarsalternativ är det berömda och vanligaste mätinstrumentet 
för den kvantitativa forskningsmetoden. Även Backman (1998) beskriver den kvantitativa 
metoden som det har beskrivits ovan. Det vill säga, genom att mäta information med 
hjälp av frågeformulär och enkäter eller andra olika prover för att sedan sammanfatta ett 
resultat i form av statistik. Vi har valt att inte använda oss av den kvantitativa metoden 
eftersom att den metoden inte kan svara på vår problemformulering på samma sätt som 
en kvalitativ studie kan göra. Vårt mål är mer djupgående och vi anser därför att den 
kvalitativa metoden passar oss bättre då den ger oss möjligheten att utforska ämnet på en 
bredare grund. Jacobsen (2002) säger att den kvalitativa forskningsmetoden ger oss 
information i form av ord. Det kan vi få endast genom att vi observerar och lyssnar på 
vad respondenterna säger eller vad de gör och samtidigt låta dem tala med egna ord i 
form av intervjuer. Den kvalitativa ansatsen är mer flexibel gentemot den kvantitativa, 
och därför känner vi att den är mer lämplig för vår studie. Genom den kvalitativa 
metoden kan man anpassa datainsamlingen till just den tidpunkt som forskaren befinner 
sig i. Det passade bra i vår studie då vi bokade intervjuerna när vi kände att vi hade 
tillräckligt med information i bagaget. Backman (1998) beskriver den kvalitativa 
metoden som en informationsinsamling i form av ord. Vi valde att använda oss av den 
kvalitativa forskningsmetoden för att vi lättare skulle kunna få svar genom att gå ut och 
göra djupintervjuer. Hade vi istället valt den kvantitativa metoden hade vi inte fått den 
djupgående information som vi behövde för att svara på vår problemformulering. I 
sådana fall hade den information som vi skulle ha fått in varit slumpmässigt utvald. Då 
hade vi inte heller fått respondenternas egna synpunkter utan endast begränsade 
svarsalternativ. Då vi anser att ledarskap är ett så pass stort ämne menar vi att en 
kvalitativ studie ger oss större möjlighet att utforska ämnet från fler vinklar. En 
kvantitativ studie hade förhindrat att få en djupare inblick i verkligheten. 
 
Enligt Jacobsen (2002) kan information samlas in på två sätt, antingen genom deduktiv 
eller induktiv datainsamlingsmetod. Vi valde den deduktiva där vi först samlade in 
information och sedan prövade den gentemot empirin. Det här gjorde det lättare för oss 
att se om de förväntningar som vi hade stämde överens med verkligheten. Den induktiva 
ansatsen är tvärtom. Där går man ut med ett öppet sinne. Man samlar först in empiri som 
sedan ställs mot teorin. Den induktiva metoden passade inte vår studie eftersom vi redan 
hade förkunskaper inom ämnet. Hade vi däremot inte vetat någonting hade den induktiva 
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metoden varit väsentlig att välja. Den deduktiva metoden var alltså ett självklart val för 
vår studie, eftersom den öppnar upp möjligheten att använda oss av våra kunskaper.  
 
Jacobsen (2002) talar om att det finns fyra olika datainsamlingsmetoder. Dessa är 
gruppintervju, observation, dokumentundersökning och öppen individuell intervju. Vi 
valde medvetet att använda oss av den öppna individuella intervjun för att samla in vår 
primära information. Genom att använda oss av den här metoden fick vi mer direkt 
information och utvecklande svar till vår studie. Det gjorde det lättare för oss att få ut mer 
av respondenten i dennes vardag vilket var mer intressant för just vår studie. Hade vi 
använt oss av någon av de andra datainsamlingsmetoderna hade svaren från 
respondenterna kunnat bli påverkade på ett eller annat sätt. Exempelvis hade en 
respondent i en gruppintervju kunnat bli påverkad av de andra medverkande 
respondenterna i gruppen och svaren hade mest troligt blivit snarlika. Varje respondent 
hade inte fått säga och tycka sin personliga åsikt och det skulle strida mot syftet i vår 
studie. En observation å andra sidan hade endast gett oss en synvinkel och det skulle bli 
vår egen uppfattning om hur situationen såg ut. En dokumentundersökning hade gett oss 
sekundärdata. Alltså information som andra har samlat in innan oss, vilket skulle ge oss 
irrelevant information som inte riktigt stämde överens med kärnan i vårt arbete. Den 
största faran med den här sortens metod är att det är äldre information som vi inte har 
kontroll över eftersom att det inte är vi själva som har samlat in den. Däremot hade den 
här metoden passat bra om vi skulle jämföra vår studie med en äldre studie. Utifrån det 
här tog vi beslutet att välja den individuella intervjumetoden då vi ansåg att vi får ut mest 
information till vår studie. Vi tycker även att det är den optimala metoden för att kunna få 
en så flexibel och intressant slutsats som möjligt. Med en flexibel slutsats menar vi att vi 
vill kunna vara öppna till alla möjliga vinklar under arbetets gång och ta till oss så 
mycket som möjligt av resultaten för att slutsatsen ska kunna bli så intressant som 
möjligt. 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Jacobsen (2002) talar om primär och sekundär data. Primärdata är när vi samlar in 
information direkt från personer för första gången, medan sekundärdata är redan befintlig 
information som har samlats in av någon annan. Genom att använda oss av båda 
metoderna kan det ge oss stöd och styrka i det resultat som kommer fram.  

3.2.1 Primärdata 

Enligt Jacobsen (2002) är primärdata den information som vi själva samlar in. Det är 
information som vi får direkt ifrån våra intervjupersoner från allra första gången. 
Datainsamlingen är inriktad på en speciell problemformulering. Primärdata kan fås 
genom intervjuer, observationer eller frågeformulär.  
 
I vår undersökning har vi valt att använda oss av öppna individuella intervjuer som vår 
huvudsakliga primärdata.  
 



  

 
 

16 

3.2.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är redan befintlig information som någon annan har samlat in för ett annat 
ändamål och en annan problemställning. Vid insamling av sekundärdata behöver man 
vara väldigt kritisk till all information som ska användas (Jacobsen, 2002).  
 
Vi har först och främst använt oss av litteratur som har gått att hitta på 
Högskolebiblioteket i Halmstad. Där har vi funnit böcker men även artiklar som vi sökt 
på Internet genom databaserna Emerald och ABI/ Inform ABIInform. Ord som vi sökte 
på när vi letade information var bland annat: Ledarskap, Kvinnligt/Manligt, Planering, 
Delegering och Motivation. De här orden översatte vi till engelska för att lättare hitta 
information. Vi satte sedan ihop orden lite olika för att få fram de artiklar och den 
information som vi ville ha. Litteraturen sökte vi i bibliotekets katalog Hulda. När vi 
sedan letade artiklar använde vi oss av liknande sökord och varierade språket.  

3.2.3 Val av respondenter och verksamhet 

Möjligheten att få komma i kontakt med flera olika verksamheter för intervjuer inom vårt 
område var inte särskilt lätt eftersom många chefer idag har väldigt mycket att göra och 
tänka på. I vårt fall handlade det mest om att varje områdeschef hade hand om fler än ett 
distrikt, och enhetscheferna hade hand om minst två avdelningar var. Det här gjorde det 
svårt för dem att finna tid för intervjuer. Det finns en skillnad mellan en områdeschef och 
en enhetschef. Båda cheferna har hand om planering, delegering, budgetering, personal 
med mera. Skillnaden är att områdeschefen delegerar ut dagsdelegeringen till en 
gruppledare som i sin tur delegerar ut den dagliga rundan bland vårdtagarna. Vi anser inte 
att den här skillnaden för någon skada för vår studie då chefernas allmänna arbete och 
ansvar är detsamma.  
 
För oss gällde det att hitta just de verksamheter som kunde leverera bra och 
kvalitetsmässig information så att vi kunde få bra slutsatser. Enligt Kvale (1997) finns det 
ingen siffra på hur många intervjupersoner som behövs för en studie. Författaren syftar 
istället på att det bör utföras så många intervjuer som det behövs för att få studien mättad 
på information.  
 
Vi valde att rikta in oss på äldreomsorgen eftersom det finns olika sorters chefer/ledare i 
den här verksamheten och arbetsrankningen är uppdelad på ett så kallat hierarkiskt sätt. 
Vår avsikt var att välja områdeschefer/enhetschefer som intervjupersoner eftersom det är 
de som arbetar närmast de anställda. Vidare valde vi att intervjua två kvinnliga och två 
manliga chefer vilket gjorde det svårt för oss att enbart fokusera på en verksamhet. Det 
kan vara svårt att finna alla chefer på samma ställe och därför valde vi att istället gå ut till 
tre verksamheter. Eftersom Kvale (1997) påpekar att det är viktigt att samla så mycket 
information som det behövs för en mättad studie, tog vi det här beslutet och var överens 
om att det även skulle ge vår studie en bredare synvinkel. Dessutom anser vi att om vi 
endast hade valt en verksamhet skulle det vara mer inriktat mot en koncernstudie. En 
verksamhet kan inte representera hela vår studie och därför har vi medvetet valt mer än 
en verksamhet. Att hitta kvinnliga ledare inom äldreomsorgen var inte lika lätt som vi 
förutspådde. Vi antog att kvinnor skulle vara det överrepresenterade könet inom 
äldreomsorgen, eftersom det är väldigt vanligt med kvinnor inom den här branschen. Vår 
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motgång för att hitta respondenter var snarare tidsbegränsningen från deras sida än 
svårigheten att hitta respondenter som ville ställa upp på intervjuer. 

3.2.4 Anonymitet 

I början av varje intervju frågade vi om våra respondenter ville vara anonyma eller inte. 
Några valde anonymitet och därför valde vi att låta alla våra verksamheter och 
respondenter vara anonyma. Samtidigt ansåg vi att den utgivna informationen kanske 
skulle bli mer ärlig i slutändan om vi lät våra respondenterna vara anonyma. Enligt Trost 
(2005) betyder anonymitet att man helt enkelt inte vet namn eller något annat som är 
igenkännande på respondenten. Konfidentialitet betyder att det som sagts inte kommer att 
föras vidare och ingen ska kunna ta reda på vem som sagt vad och när. Trost (2005) 
menar att det är svårt vid kvalitativa intervjuer att ha anonymitet på intervjuerna eftersom 
att respondenten inte är anonyma för oss som intervjuare. Vi som intervjuar kommer 
alltid att veta vem vi intervjuat och vem som sagt vad.   

3.3 Tillvägagångssätt 
Vi har varit överens redan från början att det var kvinnligt och manligt ledarskap som vi 
ville undersöka. Vi ville att det skulle inrikta sig mer på delegering eftersom vi även 
antog att det skulle mynna ut i motivation. Att endast koncentrera oss på motivation 
kändes som ett lite för stort ämne. Därför var vi tvungna att avgränsa oss. Vi började med 
att läsa i andras uppsatser i förhoppning om att få inspiration. I en av uppsatsernas 
”fortsatta forskningsdel” (Persson, 2004, s.35) föreslogs det att undersöka hur planering 
och delegering skiljer sig mellan kvinnor och män, eftersom studien i fråga endast riktade 
in sig på kvinnligt ledarskap. Vi fastnade lite på idén och efter en del diskussioner kom vi 
fram till att det var intressant med planering och delegering. Vi valde därför att forska 
vidare inom det här ämnet med ett sekundärt syfte att dessa två begrepp skulle mynna ut i 
motivation. För att sammanställa våra tankar ville vi alltså undersöka om planeringen och 
delegeringen och motivationen i sig skulle skilja sig på något sätt mellan kvinnor och 
män. Först ville vi göra både observationer och intervjuer till vår empiridel men efter att 
ha kommit fram till vår slutgiltiga problemställning bestämde vi oss för att lämna 
observationsdelen. Det ansågs inte längre vara nödvändigt att ha med i vår studie.  
 
När vi läst och hittat den teori som vi behövde, började vi utforma vår intervjuguide. Att 
utgå från den skrivna teorin gjorde att vi kunde se vad det var vi egentligen behövde ha 
svar på.  
 
Intervjuerna startade med att vi själva presenterade oss. Vi berättade syftet med vår studie 
och om varför vi var där. Jacobsen (2002) talar om öppna och slutna intervjuer. Genom 
att använda oss av den skrivna intervjuguiden hade vi en mall att gå efter för att inte 
missa det som vi verkligen behövde veta. Öppna intervjuer ska inte vara helt 
ostrukturerade för då blir det lätt att intervjun svävar iväg. Därför är det bra att man har 
intervjuguiden som utgångspunkt. Hade vi valt att följa vår intervjuguide till punkt och 
pricka hade svaren blivit striktare och våra respondenter hade blivit vinklade till vår 
fördel. Varje intervju tog cirka en halv timme var. Varje intervju bandades för att vi 
själva skulle kunna vara mer aktiva under intervjun. Att skriva och lyssna samtidigt är 
inte alltid det lättaste, men å andra sidan gjorde vi små anteckningar för att kunna ställa 
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följdfrågor. När vi hade samlat in allt material från våra respondenter sammanfattade vi 
det inspelade materialet. Kvale (1997) talar om att det finns fem olika sätt att analysera 
intervjuer på. Dessa är meningskoncentrering, meningskategorisering, narrativ 
strukturering, meningstolkning och ad-hoc. Vi valde medvetet att använda oss av 
meningskoncentrering som innebar att vi formulerade om intervjupersonernas meningar 
mer koncist. Det innebar även att våra intervjutexter blev kortare och tydligare, och vi 
kom närmare kärnan och kunde utesluta överflödig information. Vi ansåg inte oss behöva 
använda oss av de andra metoderna med motiveringen att vi fick ut den viktigaste 
informationen som vi behövde genom intervjuanalysmetoden, meningskoncentrering.  

3.3.1 Intervjuguide 

Vi valde att utforma en intervjuguide utifrån de teorier som vi fått fram i den teoretiska 
referensramen. Vi konstruerade frågorna så att de skulle kunna ställas på ett sätt så att 
respondenterna inte skulle kunna svara ja eller nej på frågorna. Intervjuguiden var till för 
oss själva så att vi inte skulle glömma bort att fråga något viktigt. Vi såg helst till att låta 
respondenterna tala så fritt som de bara kunde för att inte vägleda de till några specifika 
svar. Det var endast en av respondenterna som ville ha intervjumaterialet i förväg. Trots 
att personen i fråga hade sett våra frågor i förväg kände vi att vi fick ut väldigt bra svar. 
De andra tre som inte hade sett våra frågor svarade på frågorna i samband med att de fick 
prata öppet. Ibland fick vi gå in och ställa frågor men för det mesta berörde de det vi ville 
veta. Som vi skrev tidigare försökte vi att hålla intervjun så öppen som möjligt för att inte 
leda våra respondenter in på de svar som vi ville ha. Det här kan visas genom en figur 
som finns i Jacobsens (2002) bok.  
 

Helt sluten                                                                                  Helt öppen 

 
Figur 3: Grader av strukturering av en intervju (Jacobsen, 2002, s. 163). 

 
Vi anser att vi har lagt våra intervjuer vid den fjärde rutan eftersom vi har haft ett 
genomlöpande tema vid våra intervjuer men låtit våra svarsalternativ vara öppna för 
respondenterna. 

3.4 Tillförlitlighet 
Vi valde att göra våra intervjuer på respektive arbetsplats för att varje respondent skulle 
känna sig bekväm i situationen. Jacobsen (2002) talar om kontexteffekten, vilket innebär 
att intervjuerna kan utföras på antingen en naturlig eller konstlad plats. Det är oerhört 
viktigt att välja rätt plats eftersom materialet på intervjun kan påverkas. En konstlad plats 
innebär att man väljer en plats som är neutral för både intervjuaren och respondenten. En 
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naturlig plats kan vara en plats som respondenten är välbekant med. Problem som kan 
uppstå här är att svaren inte blir riktigt uppriktiga eftersom att det kan finnas människor 
runt omkring som gör att respondenten inte svarar riktigt korrekt. Nackdelen med en 
konstlad plats är att varken respondenten eller intervjuaren känner sig bekväm. Det finns 
ingen kontext som är bättre än den andra. Båda metoderna påverkas på olika sätt. Vi har 
varit medvetna om det här när vi gjort våra intervjuer. Vi anser ändå att trots att vi har 
utfört intervjuerna på respondenternas respektive arbetsplatser, så har vi fått trovärdig och 
tillförlitlig information.  

3.4.1 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas hur tillförlitlig vår undersökning är. Enligt Holme & Solvang 
(1997) är det en målsättning för varje studie att ha så reliabel information som det går. Vi 
anser att vi har gett våra respondenter friheten att kunna vara anonyma och befinna sig på 
en plats där de känner sig trygga, det vill säga deras arbetsplats. Det här skapar för oss en 
förhoppning om att respondenterna känner sig trygga och vågar ge oss ärligare svar.  
Kvale (1997) talar om intervjuarens reliabilitet. Han menar att en intervjuare kan ha lätt 
för att ställa ledande frågor. På så sätt vinklas intervjuerna och respondenterna åt ett håll 
som gynnar intervjuarnas egna hypoteser. Därför har vi valt att ha ett öppet samtal med 
respondenterna. Vår intervjuguide har endast varit med som stöd ifall samtalet skulle ta 
sig an en annorlunda riktning än vad som var tänkt, men vi har ändå haft ett 
genomgående tema. ”Även om det är önskvärt att öka intervjuresultatens reliabilitet för 
att motverka godtycklig subjektivitet, kan en för stark tonvikt på reliabiliteten motverka 
kreativitet och föränderlighet” (Kvale, 1997,s 213).  

3.4.2 Validitet 

Validiteten behövs för att kunna se hur sanningsenlig studien är. Det räcker inte bara med 
reliabilitet eftersom den är nödvändig men inte tillräcklig (Holme & Solvang, 1997).  
 
Kvale (1997) påstår att det finns tre aspekter av validering vilka är kontroll, 
ifrågasättande och teoretisering. Författaren menar att validera är att kontrollera vilket 
betyder att man som forskare anlägger en kritisk syn på sin studie. Det här har vi gjort 
genom att inte helhjärtat ta emot respondentens svar eftersom risken finns att 
respondenten svarar till sin egen fördel. Kvale (1997) säger vidare att validera är att 
ifrågasätta med frågor som ”vad” och ”varför” före frågan ”hur”. Här måste vi fråga oss 
själva om vi har fått ut tillräcklig information till det syfte vi har med vår studie. Återigen 
är vi tvungna att med kritiska ögon granska respondentens svar. Det här kunde lätt göras 
eftersom vi spelade in varje intervju. Vi kunde då i lugn och ro granska intervjuerna och 
ifrågasätta respondenternas svar. Slutligen skriver Kvale (1997) att validera är att 
teoretisera. Med det här menar han att man måste ha kött på benen innan intervjuerna 
utförs så att rätt frågor ställs för att få ut så mycket information som möjligt från 
respondenten. Med andra ord måste vi som intervjuare försöka sätta oss in i 
respondenternas värld för att förstå vad de talar om. Det vill säga ”tala med bönder på 
bönders vis, och med de lärde på latin” (talspråk). Därför försökte vi att undvika att 
ställa frågor med begrepp som sociala konstruktioner och dylikt. Vi ansåg att om 
respondenterna inte kände till begreppen så fanns risken att de skulle känna sig illa till 
mods att svara på våra frågor.  
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3.4.3 Generalisering 

Generalisering görs i allmänhet ganska spontant av oss människor. Har vi en gång sett att 
något skett på ett specifikt sätt antar vi vanligtvis att det kommer att ske på liknande sätt i 
framtiden (Kvale, 1997).  
 
Kvale (1997) nämner tre former av generaliserbarhet. Dessa är naturalistisk, statistisk och 
analytisk generalisering. Den första handlar om personlig erfarenhet och den andra 
bygger på personer som har valts ut slumpmässigt. Den tredje och sista formen syftar på 
en analys av likheter och skillnader mellan ett resultat av en studie och vad man förväntar 
sig att den ska vägleda till. Vi har valt alternativ två till vår studie, det vill säga den 
statistiska generaliseringen. Vi har alltså slumpmässigt valt ut våra respondenter efter 
vilken bransch de arbetar i, vilket kön de har och vilken befattning de har på sitt arbete.    

3.5 Val av teorier 
Vår studie har sin vikt på planering och delegering hos kvinnor och män. Mer specifikt är 
vårt syfte att utforska vilka skillnader och likheter som förekommer i deras sätt att 
planera och delegera och om det i så fall påverkar de anställdas motivation. Att ha ett 
eget avsnitt rörande kvinnligt och manligt var ett självklart val eftersom det är där 
utgångspunkten ligger för hur kvinnor och män är utformade. Varje rubrik under den 
teoretiska referensramen är av stor betydelse och kommer även att få samma vikt i 
analyskapitlet.  
 
Vi anser att Berger och Luckman (2003) är ett självklart val av teori när vi pratar om den 
sociala konstruktionen. Det är även utgångspunkten när vi senare går över till det 
kvinnliga och manliga och vad som gör att vi beter oss på olika sätt som kvinna 
respektive man.  
 
Alvesson och due Billing (1999) och Ylander (1997) pratar om att kvinnor och män 
uppnår sina mål på olika sätt. En man är ganska rak i sitt arbetssätt medan en kvinna har 
en tendens att prata omkring ämnet innan hon kommer i mål. Det här visas genom 
Ylanders (1997) bild som vi ansåg passade bra i samband med skillnader/likheter med att 
behålla kontrollen över arbetet.  
 
Porterfield och Kleiner (2005) och Lewis (2000) pratar mycket om känslor hos de olika 
könen. Det här påverkar ledarnas dagsrutiner som i sin tur påverkar de anställdas 
utförande av arbetet både positivt och negativt. Eftersom vår studie riktar sig mot 
skillnader och likheter mellan kvinnliga och manliga ledares förmåga att behålla 
kontrollen, ansåg vi att dessa författarnas åsikter var väsentliga att ta med. Författarna 
och deras teorier anser att det finns en skillnad på hur kvinnor och män beter sig i sin 
position som ledare. Vi ser därför att det är viktigt för vår studie att ta del av dessa teorier 
i samband med könens förmåga att planera och delegera, och hur det i sin tur påverkar de 
anställda. Till exempel om en ledare uttrycker positiva känslor i sin delegering eller om 
det finns negativa känslor inblandade i planeringen och hur påverkas de anställda i 
sådana fall? 
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Att kunna planera och delegera är två viktiga egenskaper som en ledare bör ha för att vara 
en bra ledare. Dessa två begrepp mynnar ut i att de anställda blir motiverade och därför är 
det ett självklart val att ta med Maslows behovstrappa i vår teori.  

3.6 Metodkritik 
När det kommer till vår problemformulering anser vi att den är något lång. Men för att 
lättare behålla den röda tråden beslöt vi oss för att ha med begreppen planering och 
delegering. Hade vi endast haft med ”behålla kontrollen” hade den röda tråden inte varit 
lika tydlig.  
 
Vi anser att vi har valt rätt metod för just den här studien då vi fick ut mest från våra 
respondenter genom öppna, djupgående intervjuer. Motgångar märkte vi av när vi skulle 
boka våra intervjuer. Nu i efterhand skulle vi ha letat verksamheter redan i början av 
processen. Det var svårare att hitta respondenter än vad vi trodde. Vi anser inte att vi hade 
kunnat få ut lika bra och djupgående svar om vi hade använt oss av den kvantitativa 
metoden, då den enbart baseras på siffror. Med en enkätundersökning är det svårt att få 
utförliga svar. Eftersom vi endast intervjuade fyra respondenter anser vi idag att det inte 
är en generell undersökning. För att studien ska få större reliabilitet anser vi att man 
skulle kunna göra fler intervjuer.  
 
Vi valde att göra intervjuerna på respondenternas egna arbetsplatser. Vi är medvetna om 
att deras svar har kunnat bli påverkade eftersom de befann sig i sin egen miljö. Svaren 
behöver inte nödvändigtvis ha blivit negativt influerade men det kan vara bra att ha i 
åtanke. Vi valde bort en konstlad plats där både vi som intervjuare och respondenter 
möjligtvis skulle känna obehag. Istället valde vi att ge respondenten en naturlig plats då 
vi ansåg att en trygg part skulle ge bättre resultat.  
 
En fördel med att låta våra respondenter vara anonyma var att svaren de gav oss 
förhoppningsvis var mer ärliga då de inte behövde oroa sig över att bli igenkända. 
Nackdelen var att vi som intervjuare kommer alltid att veta vilka vi har intervjuat. Det här 
kan medföra att respondenterna inte riktigt litar på oss. Risken finns att de kan vara rädda 
för att vi avslöjar deras anonymitet.  
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4. Empiri 
I det här kapitlet ska vi redovisa den empiri som vi fått fram genom våra intervjuer. Vi 
har sammanställt vad som har sagts till en mindre och mer koncist version för att få fram 
det viktigaste. Våra intervjuer ska senare ligga till grund för vår analys.  
 
Vi har intervjuat fyra enhetschefer/områdeschefer (två kvinnliga och två manliga) inom 
tre likställda verksamheter, vilka är inom äldreomsorgen. Alla respondenter har en ålder 
mellan ca 35-55 år. De flesta har tidigare arbetat som ledare, vissa mer än andra. 
Cheferna har ca 30-45 anställda vardera under sig. Våra respondenter har alla någon sort 
av akademisk utbildning och har alla gått kurser inom högre nivåer. Några av våra 
respondenter valde att vara anonyma och därför har vi valt att kalla dem Chef 1 – man, 
Chef 2 – kvinna och så vidare. 
 
En enhetschef har ansvaret över vissa avdelningar i verksamheten. Hans/hennes uppgifter 
omfattar bland annat budgetering, personal (allt som har med personal att göra, 
rekrytering, tillsättning vid brist av personal, semesterplanering och så vidare), 
schemaläggning och mycket planering överhuvudtaget. En områdeschef har liknande 
uppgifter men skiljer sig på så sätt att det inte är de själva som har hand om den 
vardagliga personaldelegeringen som en enhetschef har. Istället finns det en gruppledare 
som dirigerar personalen vardagssysslorna men områdeschefen har ändå huvudansvaret 
över personalen under sig och har som sagt i princip samma sysslor som en enhetschef. 

4.1 Chef 1 – Kvinna  
Intervjun tog plats på chefens kontor. Kontoret var lagom stort, inte för litet och inte för 
stort. Vi satt ner runt ett bord med tre stolar och miljön runt omkring kändes bekväm. 
Hela intervjun kändes mer som ett vanligt samtal och det berodde på att vi satt 
tillsammans precis som när man sitter och fikar med en vän.  

4.1.1 Kvinnligt och Manligt 

I frågan om det finns skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap och förmågan att 
behålla kontrollen, uppfattades Chef 1 lite kluven. Hon tyckte att det både hade med kön 
och personlighet att göra, men mest personligheten. Det handlade mer om att inneha olika 
egenskaper. Som kvinnlig chef behöver man ha ”skinn på näsan, kunna säga ifrån och 
vara lite manlig i sitt sätt att leda”(Chef 1 – kvinna, 2008). Samtidigt menar hon att man 
tar med sig väldigt mycket från sin barndom och uppväxt överhuvudtaget, som speglas i 
ens sätt att utöva ledarskap på. Olikheter kan vara en bra sak och lyfts därför fram av 
chefen under intervjun. Hon menar att olikheter kompletterar varandra. Verksamheten 
uppfattas av Chef 1 som en kvinnodominerad arbetsplats, därför tror hon att en manlig 
chef troligen får större respekt än en kvinnlig just där. Hon tycker personligen att hon 
utövar en mix mellan så kallat kvinnligt och manligt ledarskap men fokus läggs på 
egenskaper istället för ”stil”. 
  
Hennes personliga åsikter angående kvinnligt respektive manligt ledarskap lyder 
följande: ”Kvinnor har nog lättare för att vara lyhörda och vara mera personalvänliga 
och sociala. En man kanske håller lite mer distans, men som sagt det behöver inte alls 
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stämma eftersom det är egenskaperna som personen innehar som räknas. En man kan 
vara kvinna, och en kvinna kan vara en man” (Chef 1 – kvinna, 2008).  

4.1.2 Påverkar känslor ledarnas anställda? 

Chef 1 anser att hennes känslor speglar sig hos de anställda. Hon tror att de anställda 
genomskådar positiva respektive negativa uttryck på långa vägar, och det är därför viktigt 
som chef att inte blotta sig för mycket för sin personal. Det kan vara okej att visa positiva 
uttryck eftersom hon anser att det kan motivera de anställda, men man ska definitivt akta 
sig för att utstråla negativa uttryck.  

4.1.3 Chefsegenskaper 

Chef 1 lyfter fram sina ledaregenskaper, det vill säga att hon är: Lyhörd (förmåga att 
känna av personalen), bestämd, flexibel, positiv som person - det finns alltid en väg att ta 
sig fram och målinriktad. Hon skulle vilja vara mer rak och tydlig i sitt sätt att leda. Hon 
menar att man hela tiden är på väg i ett ledarskap, man är aldrig klar. 
 
Chef 1 anser att hon har sin personal med sig och tycker att det är en viktig del av arbetet. 
Men hon anser även att helt med sig ska man inte ha personalen heller, eftersom en chef 
är en chef och en anställd är en anställd. Det måste finnas en viss gräns.  

4.1.4 Planering 

Organisera är ett stort begrepp och Chef 1 väljer att placera planering under organisering. 
Planering är en del av hennes vardag och görs därför dagligen på olika sätt. Ibland 
långsiktigt och ibland kortsiktigt, det vill säga veckovis. Hon anser att det är ”jätteviktigt 
att följa sin planering och hela tiden beta av den så att uppgifterna inte staplas i en hög” 
(Chef 1 – kvinna, 2008). Chef 1 använder sig dagligen av sin agenda. 

4.1.5 Delegering 

”En bra chef måste lära sig att delegera” (Chef 1 – kvinna, 2008) säger hon under 
intervjun. Men det är svårt att göra det under sin första tid som chef, menar hon härnäst. 
Det här grundar Chef 1 på sina egna erfarenheter då det kan vara lätt att falla i fällan att 
göra allting själv. Att vara chef med all dess innebörd och diverse ansvar kan ibland 
misstolkas och leda till att chefen gräver ner sig i arbetet själv. Fortsättningsvis menar 
hon att delegera innebär att kunna känna av människor. Det är också förmågan att kunna 
tilldela uppgifter till rätt person samtidigt som chefen i fråga själv kan erkänna att hon 
inte klarar av att göra allting själv. Oftast är det de anställda som vill anta utmaningar och 
visa framfötterna som får uppgiften i fråga tilldelad. Det är väldigt viktigt att ha ett tätt 
samarbete med sin personal. Chef 1 anser att det är av väsentlig tyngd att lära känna sin 
personal för att sedan kunna delegera ut arbetsuppgifter till rätt person. Bra 
kommunikation verkar vara ett nyckelord. Men ändå menar hon att det slutliga ansvaret 
fortfarande ligger hos henne själv som chef och det är därför viktigt att inte släppa 
kontrollen helt. 

4.1.6 Motivation 

Det är viktigt att motivera sina anställda på rätt sätt och hon anser att bra planering 
mynnar ut i bra motivering och positiv stämning bland de anställda. De anställda ska veta 
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vad de ska göra och vad som händer i verksamheten för att utföra ett bra arbete. Chef 1 
har möte med personalen en gång i veckan för att utbyta information. Syftet är att 
personalen ska känna sig inkluderad och uppskattad i verksamheten och därmed läggs 
tyngden vid välmående på arbetsplatsen. Chef 1 väljer ändå att förutom att ha dessa 
veckomöten, gå ut i verksamheten och se hur det är med egna ögon. Det här anser hon 
bidrar till de anställdas motivation. 

4.1.7 Sammanfattning  

Avslutningsvis sammanfattar Chef 1 sina åsikter som mynnar ut i den sociala 
konstruktionen. Det vill säga att allting går tillbaka till barndomen och sättet man blivit 
uppväxt på, den sociala uppväxten. Hon tycker om att planera och leda och tycker att det 
är jätteroligt. Men hon anser ändå inte att alla kan bli ledare. ”Man kan inte lära sig att 
bli ledare, man måste inneha vissa speciella egenskaper för att klara av jobbet som chef” 
(Chef 1 – kvinna, 2008). 

4.2 Chef 2 – Man 
Intervjun tog plats på Chefs 2 kontor. Även hans kontor var lagom stort. Där fanns också 
ett litet bord med stolar runt omkring men vi satt inte tillsammans. Han satte sig på sin 
sida av skrivbordet och vi satt på andra sidan mittemot honom. Miljön kändes inte lika 
bekväm utan nu kändes det precis som att vi verkligen satt och intervjuade honom.  

4.2.1 Kvinnligt och Manligt 

Chef 2 tycker att det finns en skillnad mellan kvinnors och mäns sätt att leda. Han anser 
att kvinnor har en tendens att gå runt ämnet innan de kommer till kärnan i slutändan, 
medan män oftast går rakt på sak. ”Tyvärr har kvinnor dessutom det största ansvaret 
hemma med bland annat barn och hushåll” (Chef 2 – man, 2008). Det här i sin tur menar 
han kan påverka kvinnan så att hon inte till hundra procent kan fokusera på sitt jobb som 
chef.  

4.2.2 Påverkar känslor ledarnas anställda? 

Chef 2 anser att negativa respektive positiva uttryck och känslor påverkar de anställda. 
Han anser att chefen är en förebild och ska därför sända ut den energi som han/hon 
önskar ska finnas på arbetsplatsen. ”Som ledare ska man inte visa känslor” (Chef 2 – 
man, 2008). Han menar på att han är framsidan för sina anställda. Fortsättningsvis menar 
han att dem anställda vill se upp till en chef och en ledare. Chef 2 påstår att om man inte 
blir accepterad som ledare så kan man inte heller vara en chef. Han anser att en chef som 
behöver prata med någon bör hellre ta upp det med en kollega i samma position istället 
för att blanda in sina anställda.  

4.2.3 Chefsegenskaper 

”En chefs jobb innebär många utmaningar och ingen dag är den andra lik. Som chef ska 
man vara rak, tydlig, lyhörd, entusiasmerad och positiv” (Chef 2 – man, 2008). Det 
måste finnas en lösning till allt. Chef 2 poängterar att man som ledare inte kan säga ”det 
går inte”, för allt går om man bara försöker. Delegering är också en viktig egenskap som 
en chef borde inneha. 
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4.2.4 Planering 

Planering anses vara en viktig del i arbetet och görs dagligen av chefen.  
Med hjälp av sin agenda planerar han sina dagsuppgifter men även de långsiktiga 
arbetsuppgifterna. Utan agendan faller hela planeringen säger Chef 2.  

4.2.5 Delegering 

Chef 2 delegerar ut så mycket arbetsuppgifter som möjligt till sina anställda. Han anser 
att man som chef känner av vem som är mest lämpad för jobbet vid delegering. ”Att 
kunna delegera på ett bra sätt är en egenskap en chef borde inneha”(Chef 2 – man, 
2008). Chef 2 menar att ingen kan göra allt jobb ensam, utan man måste dela ut sysslorna 
för att kunna få ihop tiden. Han litar starkt på sin personal och att saker blir gjorda på ett 
bra sätt. Han anser att det är viktigt att låta dem anställda utföra saker själva. Han säger 
att det är då man växer som individ.  

4.2.6 Motivation 

Motivation för Chef 2 innebär att de anställda är nöjda och mår väl. ”Delegering är 
ytterst viktig för att det bidrar till motivation bland de anställda”(Chef 2 – man, 2008).  

4.2.7 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis anser Chef 2 att det finns uppenbara skillnader mellan kvinnliga och 
manliga ledare, men han anser fortfarande att det kan finnas kvinnor som klarar av 
ledarpositionen lika bra som män. Fast generellt sätt anser han att män har en bättre stil 
på sitt ledarskap, det vill säga mer rakt och konkret. Chef 2 ser sin ledarroll enbart som 
ett jobb och tar aldrig med sig något av det hem. Han har alltid känt sig som en ledare och 
har oftast tagit på sig det stora ansvaret. Han anser inte att ”man kan lära sig att bli en 
ledare utan att det är något man har i sin personlighet”(Chef 2 – man, 2008). Själv har 
han alltid haft en stark vilja och vetat sitt mål. Han har som syfte att vara en god ledare 
gentemot sin personal, vara rak och tydlig, och visa att han finns. 

4.3 Chef 3 – Kvinna  
Intervjun tog plats utanför chefens kontor. Det var ett grupprum av något slag där vi antar 
att de anställda brukar sitta och ha sina möten. I början kändes atmosfären något stel från 
både respondentens och vår sida men mjuknades upp under intervjun. 

4.3.1 Kvinnligt och Manligt  

Chef 3 tror inte att det är någon skillnad på kvinnlig och manlig ledarförmåga utan det är 
mer från person till person. Hon tycker att det mer handlar om vilka egenskaper varje 
individ har.  

4.3.2 Påverkar känslor ledarnas anställda?  

Chef 3 anser att känslor påverkar de anställda både positivt och negativt. Hon säger att 
”om man är negativ så kan det påverka hela gruppen och tvärt om”(Chef 3 – kvinna, 
2008).  
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4.3.3 Chefsegenskaper 

Chef 3 beskriver sig själv som en ledare med egenskaper som ”att vara väldigt tydlig och 
klar mot sina anställda och motivera sina anställda så att de känner entusiasm i 
arbetet”(Chef 3 – kvinna, 2008). Hon tycker även att det är viktigt att visa klart och 
tydligt varför de är där och påminna dem att de är där för vårdtagarnas skull och inte för 
sin egen. 

4.3.4 Planering 

Hemtjänstens utegrupper har morgonmöten dagligen. Chef 3 delegerar ut det dagliga 
arbetet till gruppledaren i utegrupperna som i sin tur delegerar ut de dagliga individuella 
uppgifterna. Det är gruppledaren som tar hand om den dagliga planeringen, medan chefen 
tar hand om den långsiktiga planeringen och organiseringen för verksamheten men hon 
har fortfarande huvudansvaret för all planering. Chef 3 påpekar även att hon använder sig 
av sin agenda dagligen. 

4.3.5 Delegering  

Chef 3 delegerar väldigt mycket i sitt arbete och litar på sina anställda att det blir gjort. 
Chefen har sista ordet innan något blir beslutat eftersom att huvudansvaret ligger hos 
henne själv. Hon försöker lyfta fram alla lika mycket men det är ”alltid svårt när man är 
i en grupp där det alltid finns några som utmärker sig mer än andra”(Chef 3 – kvinna, 
2008). Hon försöker även att lyssna, känna av och ta till sig vad som händer runt omkring 
på arbetsplatsen för att kunna avgöra om det finns behov av att åtgärda något. Hon anser 
sig ”vara bra på att delegera ut arbetsuppgifter och lita på sina anställda” (Chef 3 – 
kvinna, 2008).   

4.3.6 Motivation  

Chef 3 försöker hela tiden att motivera sina anställda. Hon försöker känna av människor 
och anpassa planeringen och motivationen efter det. Chef 3 anser att ”för att kunna känna 
av människor måste man vara nära sina anställda”(Chef 3 – kvinna, 2008). Hon blir 
motiverad av att hennes arbete är så varierande och att hon når fram till sina anställda och 
känner att de är med. De anställda förstår vart hon vill komma och hjälps åt för att nå 
målet tillsammans.  

4.3.7 Sammanfattning  

Chefen avslutar intervjun med att säga att ”…man kanske till en viss gräns behöver 
inneha speciella egenskaper för att bli en ledare”(Chef 3 – kvinna, 2008) men chefen 
anser ändå att det går att lära sig att leda en grupp. Hon tror även att många olika typer av 
människor kan bli ledare.  

4.4 Chef 4 – Man 

Intervjun tog plats på chefens kontor där han förutom sitt skrivbord hade ytterligare en 
uppsättning av bord och stolar. Vi slog oss ner och stämningen var avslappnad. Chefen 
var väldigt öppen till sättet vilket gjorde att intervjun flöt på utan några problem. 



  

 
 

27 

4.4.1 Kvinnligt och Manligt  

Chef 4 anser att det finns en skillnad på kvinnliga och manliga ledare. Han anser inte att 
man borde generalisera men han tycker att ”män har en tendens att vara mer raka och 
tydliga”(Chef 4 – man, 2008). Han anser inte att de lägger så mycket känslor och 
värderingar i arbetet utan ser alltid till verksamhetens bästa. Kvinnligt ledarskap menar 
han är mer känslorelaterat. ”Kvinnor har en tendens att börja tänka runt omkring ämnet 
och på vad andra tycker och tänker”(Chef 4 – man, 2008).  

4.4.2 Påverkar känslor ledarnas anställda?  

Chef 4 svar var inte så tydligt men ett exempel som han la fram var att om en anställd 
skulle komma och be om ledighet med kort varsel så skulle en manlig ledare troligtvis 
avvisa ledigheten direkt. Däremot skulle en kvinnlig ledare tänka på saken och se vad 
hon skulle kunna göra innan hon ger ett slutgiltigt besked. Hon vet egentligen att det är 
omöjligt att få ledigt med så kort varsel men engagerar sig i alla fall. Agerandet anses av 
Chef 4 vara känslorelaterat vilket kan bidra till påverkan av en chefs arbetsdag. ”Att 
lägga ner tid på något som inte är väsentligt kan förstöra en hel planering”(Chef 4 – 
man, 2008). Självklart anser han att hans humör och känslor kan påverka sin anställda. Är 
han glad och positiv, vilket han anser sig vara, smittar det lätt av sig på de anställda, 
vilket bidrar till en bättre stämning och trivsel på arbetsplatsen. Men han anser att 
negativa känslor borde hållas inne av en professionell ledare, eftersom det speglar sig 
starkt på de anställdas motivation. Chef 4 säger att känslor ibland kan bidra till en osäker 
ledare.”… en osäker ledare genererar till en osäker personal och skapar dessutom oro i 
arbetsgruppen”(Chef 4 – man, 2008). På grund av det här kan det skapas informella 
ledare. Det kan ibland vara bra då det ses som en styrka men endast så länge man vet om 
sina begränsningar och inte gör saker utanför sin befogenhet.  

4.4.3 Chefsegenskaper 

Chef 4 ser sig själv som en bra ledare baserat på de här egenskaperna: Rättvis, lyssnar på 
personalen, får personalen delaktigt, duktig på budgetarbete, rak och schysst ledare som 
inte favoriserar folk, alla anställda ska anses vara lika värda och jämställda. Han anser sig 
själv vara ”en stark ledare som sticker ut ur mängden”(Chef 4 – man, 2008). Det är ett 
måste att kunna ta till sig andras åsikter för att kunna utvecklas som ledare och växa som 
individ. Han anser även att en chef borde vara drivande. 
 
Chef 4 anser att alla får vara med och tycka till men att det är chefen som bestämmer i 
slutändan.  Han menar att han har ”…en bricka i spelet som alla andra”(Chef 4 – man, 
2008) men att alla ändå har olika syn på saker vilket kan vara nyttigt för verksamheten.  
 
I början av sin ledarposition kände Chef 4 sig osäker i sin roll som ledare, men med åren 
växer man in i rollen och allt blir lättare. Motgångar bär man med sig livet ut, menar han. 
Det är något som ger en erfarenhet längre fram. Han tycker att man kanske måste vara på 
ett visst sätt för att bli en ledare men har inte riktigt lagt någon tanke bakom det. 

4.4.4 Planering 

Planering är den stora biten i chefens arbete. För att de anställda ska få reda på hans 
planering har de gruppträffar var fjärde eller var femte vecka där de samlas. Planering för 
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honom handlar om allt ifrån planering av semester till sjukfrånvaro men även budgetering 
och framförhållning av andra arbetsuppgifter som ska göras för verksamhetens bästa. 75-
80 % av Chef 4 tid läggs ner på de här bitarna. Agendan är ett viktigt redskap i chefens 
dagliga arbete. 

4.4.5 Delegering 

Han anser sig inte behöva ha kontroll över allt utan delegerar gärna ut arbetsuppgifter till 
sina anställda. Handlar det om större arbetsuppgifter som ekonomiska uppgifter känner 
han att det måste han ta hand om själv. Det är något som han inte kan delegera ut till 
någon annan. Många arbetsuppgifter som rör de anställda själva som inbokningar av 
olika föreläsningar till exempel får de sköta själva. Med andra ord, arbetsuppgifter som 
finns i vardagen hos de anställda kan han delegera ut. Chef 4 tycker att det är ”viktigt att 
delegera ut arbetsuppgifter och kunna erbjuda alla att försöka ta på sig ett litet ansvar 
eftersom det är viktigt för att växa som person”(Chef 4 – man, 2008). Han tror inte att det 
är någon större skillnad på kvinnlig och manlig förmåga att planera och delegera. Där 
handlar det istället om egenskaper som var och en har med sig, och inte om 
könsfördelning.  

4.4.6 Motivation 

Chef 4 anser att ”motivation för honom är när han har de anställda med sig utan att 
behöva gå ut och tala om för de hur det ska gå till”(Chef 4 – man, 2008). Det är hans 
”morot”. Han tycker om utmaningar, förnyelse och se bort mot framtiden. Får han med 
allt det här så tycker han att det är alldeles underbart att gå till jobbet varje dag.  

4.4.7 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis säger chef 4 att han kanske inte alltid har tagit platsen som en ledare 
med planering och dess innebörd, men att han istället alltid har varit en drivande person. 
Att vara drivande anser han är en viktig egenskap hos en ledare i dagens verksamheter för 
att kunna hänga med på allt som händer.  
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5. Analys 
I det här kapitlet ska vi analysera vår insamlade empiri mot den framtagna teorin som vi 
har för att se om verkligheten stämmer överens med den befintliga teorin. Senare ska vi 
använda oss av det här materialet för att kunna dra slutsatser i vår slutdiskussion.  

5.1 Social konstruktion 
Berger och Luckmann (2003) anser att det är den primära socialisationen som mönstrar 
vår framtid som kvinna respektive man. Författarna syftar på att det inte är förrän i den 
sekundära socialisationen som vi börjar ifrågasätta varför saker och ting är som dem är 
och får en uppfattning om den verkliga verkligheten. Chef 1 – kvinna (2008) instämmer 
och säger att vi tar med oss väldigt mycket från vår barndom och uppväxt som sedan 
speglas i vårt agerande i livet. 
 
Berger och Luckmann (2003) nämner att vi människor har en tendens att bilda 
förutfattade meningar om hur kvinnor och män bör bete sig i samhället. Ericsson (2000) 
associerar kvinnor till att de är passiva, lojala och känslosamma, medan män är mer 
rationella och analytiska. De anses vara mer bestämda och tuffa och bra ledare. Chef 1- 
kvinna (2008) anser att det finns stereotyper på både kvinnor och män men att kvinnor 
kan vara män och män kan vara kvinnor. Chef 2 – man (2008) och Chef 4 – man (2008) 
anser att kvinnor har en tendens att gå runt ämnet medan män har lättare för att gå rakt på 
sak. Coleman och Pounder (2002) anser att män är mer självgående och något 
aggressivare medan kvinnor är mer varma och samarbetsvilliga, och något mer känsliga. 
Vidare anser författarna att kvinnor är mer naturliga i sitt ledande. Män å andra sidan är 
mer opersonliga och deras sätt att utföra ledarskap på är mer ett arbete än ett nöje. Chef 3 
– kvinna (2008) tycker inte att det har med könet att göra utan förlitar sig på att det har 
med egenskaper att göra. 

5.2 Kvinnligt och Manligt 
Dahlbom-Hall (2000) påstår att vår första bild av en ledare oftast är vår moder. Vidare 
påstår Alvesson och Due Billing (1999) att beroende på hur stark faderfiguren i hushållet 
var under ett barns uppväxt, har barnet olika stor chans att växa upp till en stark ledare. 
Chef 1 – kvinna (2008) yttrade sig om sin moder som var en egenföretagare, men det är 
inget som Chef 1 önskade relatera till något som kan ha påverkat henne i hennes 
karriärsval. Chef 4 – man (2008) har inte direkt haft någon förebild men har alltid varit en 
drivande person så det föll sig ganska naturligt att inta en ledande roll. Även Chef 2 – 
man (2008) anser sig själv alltid ha haft en stark vilja och vetat sitt mål vilket har lett 
honom till den position han befinner sig i idag. Ericsson (2000) reflekterar över att 
anledningen till att det inte finns så många kvinnliga ledare i samhället idag, kan bero på 
att det inte finns så många kvinnliga förebilder att se upp till. Chef 3 – kvinna (2008) 
anser att olika typer av människor kan bli ledare och att det inte behöver vara 
könsrelaterat. Alvesson och Due Billing (1999) menar att kvinnliga chefer ofta visar på 
stress tydligare än män. Det här kan bero på kvinnans roll i hushållet då hon oftast har 
huvudansvaret över barn och hem. Chef 2 – man (2008) instämmer med Alvesson och 
Due Billing (1999) att kvinnor tyvärr oftast har det största ansvaret hemma med barn och 
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hushåll. Chef 2 menar att en kvinna då har svårare för att fokusera sig på sin position som 
ledare.  
 
Porterfield och Kleiner (2005) diskuterar ämnet ledarskap och den perfekta 
ledarskapsstilen. Författarna anser att det handlar mer om egenskaperna en person 
innehar än någon speciell teori eller ledarskapsstil. Alla våra respondenter ansåg att en 
ledare är tvungen att ha vissa egenskaper för att kunna lyckas nå ut till sina anställda och 
inta sin ledarroll på bästa sätt. Porterfield och Kleiner (2005) anser att en riktigt skicklig 
ledare ska vara bra på att kommunicera, motivera, förvandla visioner till verklighet och 
ha koll på saker. Fortsättningsvis menar författarna att det numera handlar om ett 
samarbete inom verksamheten när man talar om ledarskap. Med andra ord bör en ledare 
kunna motivera och lyssna på sina anställda för att tillsammans driva verksamheten 
framåt. Så här tycker våra respondenter att en ledare bör vara och hur de själva är i sin 
position. 
 
Chef 1 – kvinna (2008): Lyhörd, bestämd, flexibel, positiv och målinriktad. 
Chef 2 – man (2008): Rak, tydlig, lyhörd, entusiasmerad och positiv. 
Chef 3 – kvinna (2008): Tydlig och klar, motiverande och entusiasmerad. 
Chef 4 – man (2008): Rättvis, lyhörd, rak, stark och drivande. 
 
Porterfield och Kleiner (2005) anser att kvinnor är mer aktuella inom ledarskap idag 
eftersom de har lättare att socialisera sig än män. Män å andra sidan är snäppet bättre på 
att motivera sina anställda och inneha självdisciplin. Vidare anser författarna att man bör 
anställa en kvinna om man vill uppnå effektivitet inom verksamheten, då författarna 
anser att kvinnan innehar en emotionell intelligens. Våra respondenter är genomgående 
överens om att kvinnor har lättare för att våga visa känslor mer öppet än män.  

5.2.1 Påverkar känslor ledarnas anställda? 

Porterfield och Kleiner (2005) anser att kvinnliga ledare har en tendens att fånga upp det 
bästa hos en individ. Det vill säga att de anses ha lättare för att kommunicera och se 
människan ur ett mer socialt perspektiv. Chef 4 – man (2008) anser att en kvinnlig ledare 
gärna lägger ner tid på en anställd även om hon vet att problemet inte går att lösa, för att 
på något sätt visa sympati. En man däremot, menar Chef 4 – man (2008) skulle troligtvis 
avvisa den anställde och dennes problem direkt. Porterfield och Kleiner (2005) tycker att 
ledarskap är ett begrepp som alltid kommer att förändras och förbättras genom tiderna. 
Det här menar författarna medför att det inte kommer att ha någon betydelse vilket kön 
som kommer att utmärka sig mest när det kommer till de högre nivåerna inom 
ledarpositionerna.  
 
Lewis (2000) påstår att de flesta ledare utstrålar någon typ av känslor, vare sig de är 
positiva eller negativa. Det här i sin tur menar Lewis (2000) kan påverka de anställda på 
olika sätt. Positiva känslor medför exempelvis tillfredställelse och motivation på 
arbetsplatsen. Negativa känslor å andra sidan kan bidra till vemod och ilska som mynnar 
ut i sämre prestationsförmåga hos de anställda. Chef 1 – kvinna (2008) tycker att det kan 
vara okej att visa positiva känslor för sina anställda då det kan bidra till motivation. 
Lewis (2000) fortsätter med att om en ledare uttrycker sorg, kan det oftast förknippas 
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med en svaghet hos ledaren. Chef 1 – kvinna (2008) anser att man bör akta sig för att 
utstråla de negativa känslorna eftersom de anställda lätt kan genomskåda en ledare och 
prestera sämre.  Chef 2 – man (2008) anser att känslor bör undvikas av en ledare eftersom 
negativa och positiva känslor kan påverka de anställda. Chef 2 menar att en ledare är de 
anställdas förebild och verksamhetens ansikte utåt. Därför anser Chef 2 att om han visar 
känslor på arbetsplatsen, är risken större att de anställda tappar förtroendet för honom 
som ledare. Även Chef 3 – kvinna (2008) anser att känslor påverkar de anställda både 
positivt och negativt. Lewis (2000) säger att känslor som ilska kan förknippas med 
kraftfullt ledarskap, som inte alltid uppfattas som något bra. Ibland finns risken för att 
ilskan och det kraftfulla ledarskapet framhäver en osäkerhet hos ledaren vilket kan tyda 
på brist på kontroll. Chef 4 – man (2008) säger att känslor ibland kan bidra till en osäker 
ledare. Det i sin tur genererar en osäker personal vilket ibland kan leda till att det skapas 
oro och informella ledare på arbetsplatsen. Lewis (2005) menar att ilska ofta kan 
associeras med en manlig egenskap. När en kvinna då ska försöka sig på en manlig 
ledarskapsstil är risken stor att hon misslyckas för att resultatet inte blir lika effektivt hos 
en kvinna som hos en man. Våra respondenter ansåg inte att några speciella mänskliga 
egenskaper eller uttryck var vanliga för ett visst kön. De syftade mer på att det är från 
individ till individ. Mer specifikt som vi nämnde innan, ansåg Chef 1 – kvinna (2008) att 
en kvinna kan vara man och en man kan vara kvinna. Slutligen menar Lewis (2005) att en 
ledare måste finna en balans i sina känslor. Att uttrycka dem på rätt sätt spelar stor roll i 
samband med motivation av sina anställda, men framförallt för att kunna behålla 
kontrollen i verksamheten. Chef 4 – man (2008) anser att negativa känslor borde hållas 
inne av en professionell ledare eftersom det speglar sig starkt i de anställdas motivation. 
Chef 1 – kvinna (2008) anser även hon att man ska akta sig för att utstråla negativa 
uttryck och känslor, för att undvika att motivationen sänks. 

5.3 Planering 
McLean (2006) anser att en bra ledare bör kunna förutspå och planera sitt arbete för att 
uppnå framgång. En ledare bör dessutom använda sig av en agenda då den bör vara till 
hjälp i planeringens alla faser. Det gör det lättare för en ledare att behålla lugnet och 
kontrollen i verksamheten. Chef 1 – kvinna (2008) anser att det är jätteviktigt att följa sin 
planering och hela tiden använda sig av sin dagliga agenda, där hon kan beta av 
uppgifterna successivt. Även Chef 2 – man (2008) gör sin dagliga planering med hjälp av 
en agenda. Utan agendan faller hela planeringen som han anser vara en väldigt viktig del 
i hans arbete. Chef 3 – kvinna (2008) planerar inte den dagliga planeringen men tar hand 
om den långsiktiga och till hjälp använder även hon en agenda. Slutligen Chef 4 –man 
(2008) lägger ner cirka 80 % av sin tid på enbart planering. Det är alltså en ytterst viktig 
del i hans arbete och på liknande sätt som hos de andra cheferna är agendan ett viktigt 
hjälpmedel. McLean (2006) menar att en ledares uppgift är att använda sig av sina 
ledarskapskunskaper och nå ut med information till sina anställda. McLean (2006) väljer 
att vara neutral i sitt yttrande om ledarskapsstilar men anser att planering bör vara en 
vana hos alla ledare. Planering må inte alltid leda till framgång men det är en början 
eftersom ledaren då har mer kontroll över vad som händer. Även om Chef 3 – kvinna 
(2008) inte har hand om just den dagliga planeringen är det hon som har huvudansvaret 
för verksamhetens långsiktiga och dagliga planering. På så sätt har hon kontroll över hela 
verksamhetens planering. 
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Yukl (2006) uppfattar planering som en pågående process där ledaren behöver bestämma 
vad som ska göras, hur det ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras. Alla 
våra respondenter anser att planering är en viktig del av deras arbete. De är alla medvetna 
om att huvudansvaret är deras. Skulle något gå snett har de bara sig själva att skylla 
eftersom det är de som har planerat verksamhetens process.  

5.4 Delegering 
Lemberg (2008) anser att dålig delegering i en verksamhet oftast inte beror på att ledaren 
har för mycket att göra. Istället anses oftast problemet vara att ledaren har svårt för att 
släppa taget och lita på att arbetet blir utfört. Chef 1 – kvinna (2008) säger att under sin 
första tid som chef är det svårt att lära sig att delegera eftersom man själv vill visa 
framfötterna och bevisa att man är benägen att klara av uppgiften att vara chef. Hon anser 
att en bra chef måste lära sig att delegera. Lemberg (2008) säger att en bra ledare bör ha 
förmågan att kunna se bortom sig själv och kunna leda och delegera arbetet till sina 
anställda. Chef 1 – kvinna (2008) fortsätter med att säga, för att kunna delegera så bör 
man kunna känna av människor. Lemberg (2008) säger att för många uppgifter kan leda 
till att ledaren förlorar tid för andra viktigare uppgifter. Det här kan i sin tur undvikas 
genom bra delegering. Lemberg (2008) presenterar fyra punkter rörande effektiv 
delegering. Dessa är att delegera rätt uppgift till rätt person, informera om hur arbetet ska 
utföras, vara säker på att uppgiften kan utföras, och slutligen att ge feedback efter att 
uppgiften har utförts. Chef 2 – man (2008) menar att ingen har förmågan att göra allt jobb 
ensam utan anser att man måste dela ut sysslorna för att kunna få ihop tiden. Själv litar 
han starkt på sin personal och att saker blir gjorda på rätt sätt under hans ansvar. Det är 
alltså viktigt att aldrig glömma bort sin roll som chef. 
 
Gunn (2003) anser att det är ytterst viktigt som ledare att kunna lyssna på sina anställda 
för att få till en bra delegering. Chef 3 – kvinna (2008) instämmer med Gunn (2003) om 
att man bör vara lyhörd för att delegera ut rätt uppgift till rätt person. Hon försöker lyfta 
fram alla lika mycket. Självklart menar hon, är det svårt när vissa anställda utmärker sig 
mer än andra. Men när hon anser sig själv vara en människokännare är det lättare att 
delegera ut uppgifterna på rätt sätt. Vidare menar Gunn (2003) att ibland kan ledare 
delegera ut så mycket att de själva känner att de inte gör något. Chef 4 – man (2008) 
anser sig inte behöva ha kontroll över allt, utan delegerar gärna ut uppgifter till sina 
anställda. Arbetsuppgifter som rör de anställda, tycker Chef 4 att de kan sköta själva. 
Men han är ändå alltid medveten om att det slutliga ansvaret ligger hos honom själv. 
Gunn (2003) anser att genom att lyssna och värdesätta sina anställda gör en ledare så 
mycket mer än att ta på sig allt själv. Författaren avslutar med att poängtera att det är 
viktigt för en ledare att få sina anställda att känna att de har gjort det själva.  Chef 4 – 
man (2008) tycker att det är viktigt att delegera ut arbetsuppgifter och erbjuda alla ett 
större ansvar då han tycker att det är det som får individer att växa. Chef 2 – man (2008) 
instämmer på det här.  

5.5 Motivation 
Enligt Yukl (2005) skiljer sig utövandet av motivation från chef till chef, även om det är 
inom en och samma organisation. Chef 3 – kvinna (2008) anser att det är viktigt för en 
ledare att kunna känna av människor för att sedan anpassa motivationen efter det. Hon 
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syftar på att alla människor är olika och behöver därför olika medel för att utvecklas 
framåt. Porterfield och Kleiner (2005) ser på motivation som något som gör arbetsplatsen 
mer effektiv. Både Chef 2 – man (2008) och Chef 4 – man (2008) tycker att motivation 
förknippas med att de anställda är mer eller mindre självgående. Chef 4 – (2008) påpekar 
att hans egna ”morot” är när de anställda utför uppgifter utan att han själv behöver peka 
med handen och instruera. 
 
Buchanan och Huczynski (2004) definierar motivation som en ständig pågående 
psykologisk process. Den har till syfte att vara vägledande och stimulerande. Chef 1 – 
kvinna (2008) går ut i verksamheten varje dag för att möta sina anställda. Det här anser 
hon bidrar till de anställdas motivation. Taget ur basnivån inom psykologin påstår Ilies, 
Judge och Wagner (2006) att alla organismer är motiverade till att söka olika belöningar 
och undvika diverse hot för att överleva. Maslow (1970) ligger i grunden för det här 
tänkandet. Maslow’s (1970) välkända behovstrappa börjar med de mest basiska behoven 
en individ kan ha. De kan exempelvis vara att andas, äta, dricka eller sova. Trappan eller 
hierarkin som den också kallas avslutas längst upp med självförverkligande som innebär 
att en individ strävar efter att få göra det han/hon är född till att göra. Eftersom Chef 3 – 
kvinna (2008) anser sig kunna känna av sina anställda, kan det här kopplas till att hon ger 
individerna en chans att få utvecklas på en nivå där de kan hitta sig själva. Med andra ord 
delegerar hon ut sysslor som hon anser att de är kapabla att hantera vilket i sin tur 
motiverar dem att prestera bättre. Ilies, Judge och Wagner (2006) påstår att ofta när man 
börjar diskutera motivation så börjar man i den psykologiska änden. Alla människor är 
olika och kan då behöva olika motiveringar till att utföra saker. Författarna menar att 
först när man har listat ut den psykologiska delen i en grupp, kan man anpassa en 
motiveringsprocess. För att sedan kunna fullfölja processen kan olika egenskaper hos en 
ledare behövas, vilket också är en förutsättning för att motiveringen ska vara till nytta. 
Chef 1 – kvinna (2008) har möte med personalen en gång i veckan och anser att trivsel är 
en viktig punkt i verksamheten. Hon känner att det är hennes ansvar att skapa den här 
trivseln och motivationen.  

5.6 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis anser våra respondenter att planering och delegering är två viktiga 
begrepp i deras vardag. Utan planering kan hela verksamheten ta skada och utan bra 
delegering finns risken att chefen blir överansträngd och inte tillför verksamheten någon 
nytta. När det kommer till skillnader och likheter mellan kvinnligt och manligt ledarskap 
och sättet att hantera dessa begrepp lyder följande. Våra respondenter anser att det oftast 
inte har med könen att göra utan rör istället deras egenskaper. De anser att det finns vissa 
skillnader men de kan inte riktigt påstå att ett sätt är sämre eller bättre än det andra. 
Exempelvis om vi kopplar ihop respondenternas svar och Ylanders (1999) teori om hur 
kvinnor och män arbetar sig fram till målet, så stämmer det lite överens. Våra 
respondenter var eniga om att kvinnor ibland har förmågan att sväva utanför sina delmål 
medan män oftast är raka och följer tidsplanen ända fram till målet. Trots att kvinnor 
svävar runtom ämnet kommer de ändå i mål i tid. Alltså är alla sätt bra förutom de dåliga.  
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6. Slutdiskussion  
I det här avslutande kapitlet ska vi svara på vår problemformulering och dra slutsatser 
från vad som uppkommit genom vår teori och den insamlade empirin. Sedan ska vi ge 
förslag till vidare forskning.  

6.1 Slutsatser 
Vårt syfte i den här studien var att ta reda på om det fanns några likheter eller skillnader 
mellan kvinnlig och manlig förmåga att planera och delegera. Vi riktade oss mot 
mellanchefer som arbetade närmast de anställda eftersom vi ansåg att det skulle vara 
lättare på så sätt att urskilja planering av dagligt arbete och delegering av de anställda. 
Vidare ansåg vi att det passade bra då vi även var intresserade av att få inblick på hur 
eller om motivation på arbetsplatsen varierade i samband med planeringen och 
delegeringen.  
 
I vår studie har vi konstaterat att det varierar väldigt mycket från person till person hur en 
människa hanterar olika saker. Det handlar mest om egenskaperna som varje individ 
innehar och inte om vilket kön man är. Som en av våra respondenter sa, en man kan vara 
en kvinna och en kvinna kan vara en man. Alla är vi olika och har olika förmågor att leda 
en grupp. Vissa är mer känsliga än andra och som hälften av respondenterna sa så har 
kvinnor en viss tendens att visa mer känslor än män. Även Lewis (2000) anser att den 
största skillnaden mellan kvinnor och män är deras sätt att uttrycka känslor. Det här kan 
bero på den sociala konstruktionen som redan från barnsben sägs forma oss till den 
kvinna eller man som vi ska eller bör växa upp till. 
 
Vi har även kommit fram till att män är mer och raka i sitt sätt att arbeta än kvinnor. 
Kvinnor kan hålla många bollar i luften men ändå komma fram till målet. Kvinnor kan 
ofta uppfattas som överambitiösa som vill försöka tillfredställa alla vilket inte alltid är 
den rätta taktiken som ledare. Det handlar om prioriteringar och att inte lägga vikten på 
oväsentligheter.  
 
Övervägande är våra respondenter överens om hur en chef bör vara. Deras resonemang 
kan sammanfattas i att könet faktiskt inte är relevant. Därmed spelar det inte heller någon 
roll om vem som uttrycker vilka känslor. Generellt sätt är negativa känslor sällan bra för 
motivationen på en arbetsplats och positiva känslor bidrar till en ökad.  
 
Vad gäller planeringen hos våra respondenter är alla överens om att det är en viktig del i 
deras arbete. Utan planeringen och agendan finns en risk att verksamheten faller. Inte 
heller här märks någon könsskillnad.  
 
Delegering i sig är något som en individ måste lära sig själv. Lemberg (2008) anser att 
det är en av chefens viktigaste egenskaper men att det även är en löpande process. Man 
lär så länge man lever. Några av våra respondenter ansåg själva att de inte alltid har varit 
duktiga på att delegera men att dem i dagens läge har blivit bättre. Även här handlar det 
om att kunna prioritera sina arbetsuppgifter men även att kunna lita på sina anställda.  
 



  

 
 

35 

Våra respondenter har hjälpt oss att inse att motivationen på en arbetsplats påverkas 
extremt mycket av hur en chef beter sig. Alla människor behöver ha en egen ”morot” för 
att kunna sträva efter ett mål. Därför är lyhördhet ytterligare en viktig egenskap hos en 
chef.  

6.2 Sammanfattning 
Vår problemformulering löd följande: ”Vilka skillnader och likheter finns det i kvinnligt 
respektive manligt ledarskap i samband med att behålla kontrollen genom planering och 
delegering?”  
 
Skillnader     Likheter 
Känslor     Chefsegenskaper 
Arbetssätt     Planering 
      Delegering 
      Motivering 
       
Slutligen väger likheterna mer än skillnaderna. Planering och delegering anses inte har 
något att göra med könet. Det är hur man är som individ som bidrar till hur resultatet blir. 
Skillnaderna som vi fick ut i den här studien anser vi ligger i själva utövandet av 
ledarskapet och hur en kvinna respektive man beter sig i en chefsroll. Det här medför att 
vår slutsats inte blir könsbaserad.  
 
Vår hypotes från första början var att kvinnor och män hade olika sätt att planera och 
delegera. Vi antog att kvinnor var mer ordningsamma med bättre framförhållning än män. 
Vi undrade då om vi endast hade fördomar eller om det faktiskt stämde. Därför ville vi se 
skillnader och likheter mellan kvinnligt och manligt sätt att planera och delegera. 
Resultatet blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. Slutsatsen blev istället att det enbart 
handlade om individen och dennes egenskaper, absolut inte om vilket kön individen 
innehar. 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Till en början anser vi att man skulle kunna byta bransch då vi själva ville det men tiden 
räckte inte till. Industribranschen skulle säkert ge ett intressant resultat då kvinnan ofta är 
underrepresenterad inom industrin. Man skulle även kunna intervjua fler kvinnor och 
män och även vidga gränserna geografiskt så att man får en mer övergriplig syn.  
 
Vi anser även att det skulle vara intressant att utforska andra begrepp om hur man kan 
behålla kontrollen. Exempel på dessa kan vara framtidsutsikter, organisering, 
kontrollering och samordning. 
 
Vidare skulle det vara intressant om man kunde lägga fokus på skillnaderna och utforska 
dessa ytterligare istället för likheterna.  
 
Det skulle även vara intressant om man fortsatte att undersöka känslor. Mer specifikt 
kommunikation genom känslor och hur det skiljer sig mellan kvinnor och män.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Bakgrund 

�  Vill du vara anonym? 
�  Är det okej om vi bandar intervjun? 
�  Ålder  
�  Utbildning 
�  Position  
�  Hur länge har du varit i den här positionen?  
�  Hur många anställda har du under dig?  

 
Kvinnligt/ Manligt och Känslor 

�  Tror du att det finns skillnader mellan kvinnor och mäns sätt att leda?  Varför? 
Utveckla.  

�  Finns det skillnader på kvinnor och män när det handlar om känslor? Varför? 
Utveckla. 

�  Är det mer accepterat att visa känslor för det ena könet än det andra? Vilket och 
Varför?  

�  Anser du att en ledares känslor påverkar de anställda och i sådana fall hur?  
 
Planering och Delegering 

�  Brukar du medvetet planera eller görs det av ren rutin?  
�  Använder du dig av en agenda när du planerar? Varför?  
�  Brukar du delegera? På vilket sätt och varför?  
�  Är det svårt att delegera ut rätt uppgift till rätt person?  
�  Behöver du ha kontroll över allt arbete eller anser du att det är skönt att kunna 

lämna ifrån sig en del ansvar? Varför?  
�  Litar du på att arbetsuppgifter blir gjorda även om du inte är på plats och 

övervakar? Varför?  
 
Motivation 

�  Känner du dig som chef? På vilket sätt? Utveckla.  
�  Vilka egenskaper behöver en chef ha?  
�  Känner du dig respekterad av dina anställda?  
�  Brukar du ha medarbetarsamtal för att få feedback från dina anställda?  
�  Bidrar de anställdas feedback till att du blir bättre som chef?  
�  Vad är motivation för dig?  
�  Anser du att bra planering och delegering från din sida ger de anställda 

motivation? Varför och på vilket sätt?  
 
Allmänt 

�  Vill du läsa igenom det färdigskrivna materialet innan vi publicerar uppsatsen?  
�  Är det okej om vi återkommer ifall vi glömt något?  



  

 
 

�  Vill du att vi skickar en färdig kopia av uppsatsen i början av Juni?  
�  Tack för hjälpen och tack för att du ville ställa upp på en intervju.  


