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 SAMMANFATTNING 
 
I dagens samhälle uppkommer det ständigt nya förändringar inom företag och dess 
chefer. Synen på cheferna i företagen har under de senaste åren förändrats. De kvinnliga 
cheferna har blivit fler och därför ligger fokus nu på om det finns likheter eller skillnader 
på de manliga och kvinnliga chefernas ledarskapsbeteende. Vår studie handlar om: Vilka 
likheter och skillnader finns det mellan kvinnliga och manliga mellanchefers uppfattning 
om effektivt ledarskapsbeteende. 
 
Vår undersökning har vi baserat på en kvalitativ studie, där vi har genomfört intervjuer 
med fyra personer inom industriföretag. Dessa representerar mellancheferna i företagen, 
där två av dessa är manliga chefer och de andra två är kvinnliga chefer. Våra 
intervjufrågor är halvstrukturerade med fokus på att vara öppna för diskussioner.  
 
Vi har utgått från teorier om relations- och uppgiftsorienterat beteende. Detta har vi sedan 
kopplat till de manliga och kvinnliga beteendena. Dessa har vi sedan i en teoretisk modell 
kopplat till effektivt beteende, för att sedan kunna identifiera likheter och skillnader. 
 
Den slutsats vi har kommit fram till är att både de manliga och kvinnliga cheferna besatt 
beteende som representerade deras och det motsatta könet. Det fanns inga tydliga 
kopplingar till det som var kvinnligt och manligt beteende. Dessutom fokuserade alla 
intervjuade chefer på samarbete och diskussioner, vilket kan kopplas till 
relationsorienterat beteende. Cheferna kunde även vara lika mycket uppgiftsorienterade 
som relationsorienterade i sitt beteende. 
 
 
Nyckelbegrepp 
Kvinnligt, manligt, relationsorienterat beteende, uppgiftsorienterat beteende, effektivt 
ledarskap och beteende. 
 



ABSTRACT  
 
The society today is full of new changes within the companies and their middle chiefs. 
Middle chief’s visions have changed during recent years. The female chiefs have grown 
in numbers, and because of that people have started to focus on whether there are any 
similarities or differences between the female and male leadership behaviors. The essay is 
about similarities and differences between female and male middle chief’s idea about 
effective leadership behavior. 
 
Our analysis is based on a qualitative study, where we have made four interviews with 
four chiefs in industrial companies. These represented the middle managers of the 
companies, where two of these were male chiefs and the other two were female 
managers. Our interview questions were semi structured with a focus on open 
discussions. 
 
We started with theories about relation- and task oriented behavior. These have then been 
connected to female and male behaviors. To better understand the connection between the 
theories we have made a theoretical model over the mentioned behaviors to effective 
behavior. We did this to see if there are any similarities and/or differences.  
 
In our conclusion we found that both female and male middle chiefs possess behaviors 
that represented their and the opposite gender. There were no clear connections to 
representation of female and male behavior. Furthermore al the interviewed chiefs 
focused on collaboration and discussions, which we could connect to the relation oriented 
behavior. The chief’s could easily have been just as like task oriented- and relations 
oriented in their behavior. 
 
 
Key Words  
Female, male, relation oriented behavior, task oriented behavior and effective leadership 
behavior.  
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1 INLEDNING 

 
Detta kapitel ska ge dig som läsare en bakgrund till kvinnligt/manligt effektivt 
ledarskapsbeteende hos chefer och därefter varför vi valt just detta område. I 
problembakgrunden redogörs för bakgrunden till det problem som vi formulerat. 
Därefter belyses problemets kärna som sedan formuleras i en problemställning och syfte.  
 

1.1 Problembakgrund  
Studien som gjorts syftar till att skapa en bättre förståelse om kvinnligt och manligt 
ledarskapsbeteende. Den nya kunskap/förståelse som skapats om kvinnligt och manligt 
ledarskapsbeteende ska sedan kunna användas av företagare och mellanchefer. 
Kunskapen kan användas för att skapa bättre förståelse om det motsatta könets 
ledarskapsbeteende.  
 
Förr i tiden trodde folk att den som blev chef, blev det eftersom det var genetiskt bestämt. 
De ansåg att chef var något de föddes till, inte något de kunde bli. Det var så att antingen 
hade de gåvan, eller så hade de den inte. Sitt öde kunde de inte förändra, inte ens med 
längtan och mycket kunskaper, det var förutbestämt (Aires, 1996). 
 
Enligt Yukl (2006) finns det ett antal olika uppfattningar och åsikter om vad ledarskap 
egentligen är samt att det finns ett antal olika sätt att definiera ledarskap på. De flesta av 
dessa definitioner reflekterar och antar att ledarskap involverar en process, där en person 
avsiktligen utövar påverkan av andra personer. Detta kan göras genom att leda, 
strukturera och genom att underlätta relationer och aktiviteter i en grupp eller företag. 
 
Howell och Costley (2001, s. 4) definierar effektivt ledarskap som:”Leadership is a 
process used by an individual to influence group members towards the achievement of 
group goals, where the group members view the influence as legitimate”.  
 
Enligt Aires (1996) sägs det att chefen är den som har ansvaret för andras arbete och ska 
driva dem mot ett gemensamt mål. Att vara chef är mycket mer än en titel och att få säga 
vad som ska göras och inte göras, och dessutom ha ett fint kontor och tjänstebil. Att vara 
chef kräver att personen ska ha kompetens och prestationsförmåga.  
 
“An effective leader will ensure that the organization survives and thrives. An ineffective 
leader could mean the organization fails” (Winning teams, 2005). 
 
I slutet av 1900-talet har det börjat diskuteras angående likheter och skillnader mellan 
män och kvinnor. Cox och Guttorp (1991) skriver att den dominerande uppfattningen är 
att de båda könen är relativt lika, men att under den senaste tiden har detta ifrågasatts och 
intresset för skillnader mellan hur kvinnor och män utövar sitt ledarskap har ökat. Yukl 
(2006) skriver att vid en liknelse av effektiva och ineffektiva chefer avslöjades skillnader 
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i chefens beteende. Det finns tre typer av ledarskapsbeteende som särskiljde effektiva och 
ineffektiva chefer: relationsorienterat, uppgiftsorienterat och deltagande ledarskap.  
 
Eagly och Carli (2003) nämner att kvinnor tenderar att leda mer effektivt än män i 
moderna förhållanden. Studien gjordes utifrån relationsorienterat och transformellt 
ledarskap kopplat till kvinnliga chefers effektivitet. Transformellt ledarskap innebär att 
chefen får med de anställda genom att skapa förtroende och tillit. 
 
Av dessa tre effektiva ledarskapsbeteenden ska relationsorienterat och uppgiftsorienterat 
beteende granskas inom området, kvinnligt och manligt beteende. Dessa har valts för att 
de har utpekats att män skulle vara uppgiftsorienterade och kvinnor relationsorienterade 
vilket Smith (2000) uttrycker sig. Beteenden ska försöka utvidga vyerna för att se om det 
verkligen kan gruppera kvinnorna i det ena beteendet och män i den andra. Vi har valt att 
inte ta med deltagande- och transformelt ledarskapsbeteende, då de inte riktigt utpekats 
att vara antingen kvinnligt eller manligt beteende. I de olika teorier vi har läst kunde vi se 
att många författare tog upp relations- och uppgiftsorienterat beteende. Där vissa delade 
in kvinnor i det ena beteende och männen i det andra. Vilket skulle påvisa att det fanns 
skillnader på deras sätt att leda. Medan andra författare inte tyckte att det gick att dela in 
dem i olika beteenden.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Tidigare forskning har visat att ledarskapsstilen är enligt definition ledarskapsbeteende 
med två självständiga faktorer, uppgiftsorienterat och relationsorienterat (Trinidad & 
Normore, 2005). Jogulu och Wood (2006) gjorde en undersökning där det framkom att 
det finns skillnader i kvinnors och mäns sätt att leda. I undersökningen kunde de även se 
att kvinnliga och manliga chefers utförande var likartade i relationsorienterat och 
uppgiftsorienterat beteende. 
  
Som anställd finns det ofta olika förväntningar beroende på om det är en manlig eller 
kvinnlig chef. Den bild som finns av den kvinnliga chefen är att hon är den emotionella 
chefen. Kvinnliga chefer är den person som människor kan vända sig till om de har några 
personliga problem som de vill prata om. Tvärtom ses den manliga chefen mer som en 
instrumental chef, fast i beslut och är väldigt klar och tydlig (Wennberg, 1997). 
 
Smith (2000) skriver om uppgifts- och relationsorienterat ledarskap och menar att 
kvinnor och män utvärderas annorlunda. Till exempel att gifta män är stabila och går att 
lita på. Gifta kvinnor ses som en risk, då det kan hända att de blir gravida och blir 
tvungna att lämna företaget. När till exempel kvinnor tar över en mans beteende anses de 
som okvinnliga, när män tar över mer av det kvinnliga beteendet anses de vara goda 
lyssnare. Enligt Aires (1996) beskrivs män med hjälp av ett antal beteenden som; 
dominanta, aggressiva, självständiga, objektiva och tävlingsinriktade. Medan kvinnor 
beskrivs som lättrörda, subjektiva, känsliga, medvetna om andras känslor och de blir lätt 
sårade (Aires, 1996). 
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Under 1990-talet lades stor vikt på effektivitet och produktivitet inom företagen 
(Drakenberg, 1997). Ofta ses ledarskapet ur en viss synvinkel att det enbart handlar om 
att nå effektivitet och att uppnå de uppsatta målen inom företaget (Hersey, Blanchard & 
Johnson, 1996).  
 
Yukl (2006) tar upp att inom uppgiftsorienterat och relationsorienterat beteende finns det 
olika sätta att uppnå effektivitet. I uppgiftsorienterat beteende finns det ett specifik central 
fokus på att göra förbättringar i produktivitet och i det relationsorienterande beteendet 
ligger fokus på att visa förtroende, tillit och förståelse. Howell och Costley (2001) säger 
att chefer som är effektiva kan utöva olika ledarskapsbeteenden för att kunna hjälpa 
medarbetare till att arbeta effektivt. Enligt Burke och Collins (2001) bör en effektiv chef 
ha en viss erfarenhet av olika beteenden för att kunna utföra ett bra ledarskap. Beteendet 
är en del av den mänskliga processen som de lär sig över tid av erfarenhet som chef, för 
att kunna utföra det effektiva ledarskapsbeteendet.  
 
Utifrån insamlade teorier ska vi försöka identifiera likheter och skillnader på manliga och 
kvinnliga mellanchefers uppfattning om effektivt ledarskapsbeteende. I denna studie ska 
kvinnligt och manligt ledarskapsbeteende studeras utifrån olika teorier. Meningen med 
uppsatsen är att se om det finns några likheter och skillnader mellan kvinnor och mäns 
uppfattning om vad som är effektivt ledarskapsbeteende. Det praktiska bidraget som vi 
vill komma fram till är att olika chefer ska få nytta av denna uppsats och få en lite djupare 
inblick i det effektiva ledarskapet. Genom att kvinnor och män ska förstå varandra bättre i 
deras sätt att leda. Förhoppningsvis lär de känna sig själva bättre och kanske förstå varför 
de har den ledarstil de har.  
 
 

1.3 Problemformulering 
Vilka likheter och skillnader finns det mellan kvinnliga och manliga mellanchefers 
uppfattning om effektivt ledarskapsbeteende? 

 
 

1.4 Syfte  
 

• Syftet är att försöka skapa förståelse för kvinnliga och manliga mellanchefers 
uppfattning om manligt och kvinnligt ledarskapsbeteende. 

 
• Studiens syfte är att identifiera likheter och skillnader i kvinnliga och manliga 

mellanchefers uppfattning om effektivt ledarskapsbeteende. 
 

 
 



4 

2 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I teorikapitlet presenterar vi den teori som uppsatsen grundar sig på. Vi redogör för 
manligt och kvinnligt beteende, effektivitet samt relations- och uppgiftsorienterat 
beteende.  
 

2.1 Ledarskap 
Jacobsen och Thorsvik (2002) säger att ledningen i ett företag är väldigt viktig på grund 
av de förändringar som sker i samhället. I både den privata och den offentliga 
verksamheten har förändringar blivit en princip. För ett stort antal chefer har utmaningen 
blivit att utarbeta företaget för innovation, förändring och strategiskt tänkande till en 
fortlöpande process som är integrerad i den dagliga verksamheten. Förutsättningen är att 
chefen ska lyckas utveckla ett ledarskapsbeteende som ska skapa motivation, 
engagemang och deltagande kring företagets mål. Howell och Costley (2001) beskriver 
ledarskap som en process som utnyttjas av en individ. Där individen försöker påverka 
andra människor och få dem att prestera till ett gemensamt mål. Trinidad och Normore 
(2005) skriver att en exakt definition av det perfekta ledarskapsbeteendet inte finns på 
grund av alla olika faktorer som kan forma ett sådant ledarskapsbeteende. 
 
Enligt Howell och Costley (2001) är ledarskap en process för att kunna uppnå ett 
gemensamt gruppmål som består av olika handlingar. Ledarskap är ett mönster av olika 
beteenden som visas över en viss tid, inte något som används vid specifika situationer. 
Vidare skriver Howell och Costley (2001) att ledarskap kan representera en person som 
utför olika aktiviteter medan andra definierar ledarskap genom olika kvalitéer hos 
individen, samt hur effektivt individen utför dessa aktiviteter. Därför är det handlingarna 
från individen som kännetecknar individen till chef.  
 
Howell och Costley (2001) skriver om att handlingarna från chefen är ämnad för att 
kunna påverka människors beteendemönster. De som blir påverkade av dessa handlingar 
är medarbetarna och de spelar en mycket viktig roll i ledarskapsprocessen av två 
anledningar. Nästan alla chefer har någon gång varit medarbetare, skulle det inte funnits 
några medarbetare skulle ingen kunna bli chef. Åtskilliga chefer har inte hundra procentig 
kontroll över sina medarbetares beteende och därför använder chefen sig av olika 
beteenden för att kunna influera sina medarbetare. Enligt Howell och Costley (2001) är 
det personen som har utsetts till chef, den som tar ansvaret för en grupp människor och på 
så sätt tar på sig ledarskapsrollen. Det kan även vara så att den person som tagit på sig 
ansvaret som chef har blivit utnämnd till det, av någon i eller utanför gruppen. Chefen 
kan vara chef på en bestämd tid eller agera som ansiktet utåt för en grupp människor.  
 
Medarbetarnas syn på en chefs inflytande är att chefen ska kunna inverka på ett rimligt 
och förklarande sätt. Detta betyder att chefen ofta använder sig av ett icke-tvunget 
agerande för att övertyga sina medarbetare att följa olika mål/direktiv. Chefen involverar 
sig ofta i att sätta mål för eller tillsammans med en grupp och på så sätt påverkar chefen 
direkt gruppens mål. Företag och ledare inom militären har ofta en ledarskapsposition 
med uppsatta mål av en högre makt. Chefens uppgift som ledare är att utveckla strategier 
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och engagemang i gruppen för att kunna uppnå de utsatta målen, när detta är klart är det 
chefens uppgift att fokusera på de framtida målen. Under hela processen finns chefen där 
för att hjälpa gruppen att uppnå det gemensamma målet. Det som karaktäriserar kärnan i 
ledarskapet är att det finns riktmärken som en grupp försöker uppnå (Howell & Costley, 
2001). 
 

2.2 Effektivt ledarskapsbeteende 
Thylefors (1991) skriver att det är oerhört svårt att mäta resultatet när målen har 
uppfyllts. Några svar eller mått på vad bra prestation innebär existerar helt enkelt inte. 
Mål kan vara mångfaldiga, uppgifterna kanske inte är helt bestämda och utförandet är så 
att säga osynligt. Detta gör att det är svårt att definiera vad framgång egentligen är. Yukl 
(2006) skriver att effektivitet kan ses som ett ekonomiskt mått som mäter verksamhetens 
lönsamhet. 
 
”effektivitet, avser i ekonomiska sammanhang förhållandet mellan insatserna i en 
verksamhet och verksamhetens resultat” (NE, 2008). 
 
Enligt Howell och Costley (2001) gjordes det under 1950-1960-talet granskningar på 
idealiska mönster på ledarskapsbeteenden. Detta för att se om det skapades någon 
tillfredsställelse eller ökade prestationer bland medarbetarna. Det som framkom var ett 
idealiskt mönster som hittades i ledarskapsbeteendet. Det var till exempel att chefen var 
omtänksam mot sina medarbetare och deras personliga känslor. Chefen skulle vara aktiv 
och guida sina medarbetare, vara delaktig i/vid struktureringen samt övervaka sina 
medarbetares aktiviteter. Howell och Costley (2001) skriver att under 1970-talet gjordes 
olika jämförbara studier som använde en mängd exempel från olika företag. Studierna 
visade att det mest effektiva ledarskapsbeteendemönstret kunde variera. Variationen 
berodde till exempel på situationen och vilka sorters medarbetare som var involverade. 
Det som har framkommit i studierna var att effektivt ledarskapsbeteende påverkades av 
den aktuella situationen och medarbetarnas karaktärer. Detta kan innebära att det 
beteendemönster hos en chef som är effektiv i en viss situation inte behöver vara effektiv 
i en annan.  
 
Drakenberg (1997) skriver att under 1990-talet var det viktigt med effektivitet och 
produktivitet inom företagen, i och med decentralisering så förändrades mellanchefernas 
roll och trenden blev den att mellancheferna som har varit ledningens hjälpmedel blev 
istället kraftkällan i företagen (Drakenberg, 1997). Människoförändrade företag har ideala 
mål som är orimliga att åstadkomma men bra att använda som riktmärken. Ideala mål kan 
skapa en lätt frustration och förtvivlan inför en given uppgift. Chefen har därför en viktig 
uppgift som innebär att företagets mål preciseras och att de på en realistisk nivå går att 
genomföra (Thylefors, 1991).  
 
Enligt Dipboye, Smith och Howell (1994) finns det skillnader i forskarnas 
tillvägagångssätt och det har ofta varit konfliktbaserat när det gäller att förstå sig på 
grunden till effektivt ledarskap. Inom effektivitet läggs stor vikt på förmågor, beteende 
och personligheten.  
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Dipboye et al. (1994) skriver att inget enskilt tillvägagångssätt kan förklara allt. Utan att 
varje tillvägagångssätt bidrar till en enkel helhet och kan på så sätt visa den kritiska 
aspekten av effektivt ledarskap. Thylefors (1991) skriver att de informella cheferna ska 
hjälpa det formaliserade ledarskapet för att verksamheten ska kunna bli effektiv. Det är 
viktigt att tänka på att det finns ett beroende mellan en grupp och en chef. Samspelet 
mellan grupp och chef ska skapa möjligheten att kunna bygga upp ett effektivt ledarskap.  
För att ett företag ska kunna bli mer effektivt krävs det att det formaliserade ledarskapet 
får hjälp av de informella cheferna. 
 
Enligt Howell och Costley (2001) kan en chef uppmuntra sina medarbetare med olika 
ledarskapsbeteenden. Chefen kan till exempel förklara för medarbetarna hur de på bästa 
sätt kan lösa sina uppgifter genom att visa dem olika metoder och tekniker. Dessutom kan 
chefen vägleda dem genom uppgiften och uppmuntra dem att göra sitt bästa. Det är 
viktigt att diskutera med medarbetarna för att kunna höra deras åsikter för att se om de 
kan hjälpa till med ny information innan ett viktigt beslut fattas. Våga uppmuntra 
medarbetarna när de har gjort ett bra arbete och våga ha förtroende för sina medarbetare. 
 
Det som nämnts ovan är exempel på olika beteenden som får chefen att hjälpa sina 
medarbetare att arbeta mer effektivt och få dem att känna sig delaktiga i processen 
(Howell & Costley, 2001). För de chefer som utövar dessa beteenden behöver det inte 
betyda att de är födda med denna kunskap eller hur kunskapen ska användas på ett 
effektivt sätt. Det krävs att chefen har en viss erfarenhet för att kunna utveckla denna 
sortens effektiva ledarskap. De kan lära sig detta genom samarbete med medarbetare och 
högt uppsatta chefer. Burke och Collins (2001) skriver att en effektiv chef måste få 
utmanande uppgifter för att kunna utvecklas och utöver detta krävs det att de har tillgång 
till träning och utbildningsprogram. De som eftersträvar att utvecklas och bli en effektiv 
chef inom ett företag bör få någon form av coachning och vägledning från deras chefer 
eller mentorer.  
 
Burke och Collins (2001) skriver att en effektiv chef måste ha en viss erfarenhet av olika 
sorters beteenden. Det finns olika exempel på hur en chef kan bli framgångsrik; chefen 
måste kunna lära och utveckla sina medarbetare, kommunicera med sina medarbetare, 
hantera konflikter samt analysera problem och ta viktiga beslut. Ytterliggare så måste en 
framgångsrik chef kunna hantera nya utmaningar på ett positivt sätt, kunna delegera 
uppgifter och även kunna använda tiden på ett effektivt sätt.  
 
Eagly och Carli (2003) skriver att de negativa förväntningar som finns mot de kvinnliga 
cheferna har gjort det svårare för dem att nå sina ledarskapsroller, dessutom har det gjort 
att de inte kan arbeta lika effektivt som de manliga cheferna. I en metaanalys bestående 
av 96 olika studier jämfördes hur effektivt kvinnliga och manliga chefer beter sig. 
Resultaten visade att kvinnliga chefer var mindre effektiva i sina ledarskapsroller som var 
definierade i maskulina termer. Men när ledarskapsrollerna var mindre maskulina blev de 
kvinnliga cheferna mer effektiva i sina ledarskapsroller (Eagly & Carli, 2003). 
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2.3 Ledarskapsbeteende 

2.3.1 Relationsorienterat beteende 
Enligt Yukl (2006) fokuserar de chefer som är relationssorienterade mer på de mänskliga 
relationerna än uppgifterna i företaget. Dessa personer tycker att medarbetarna är en 
viktig del och accepterar dem som individer i gruppen (Hersey et al, 1996). Det 
relationsorienterade beteendet innebär att chefen är omtänksam, ger de anställda en 
hjälpande hand och stöd i arbetet (Yukl, 2006). De hjälper sina anställda att utvecklas på 
ett sådant sätt som kan hjälpa dem att utvecklas i sin karriär. Det är viktigt som chef att 
kunna informera de anställda och kunna visa uppskattning i de anställdas prestationer och 
idéer. Den relationsorienterade chefen har en generell uppsyn av sina anställda. Detta 
innebär att chefens fastställda mål och riktlinjer för de anställda är till för att hållas. 
Utöver detta ska de anställda kunna ha ett eget självstyre i hur de vill utföra sina 
arbetsuppgifter och vilket tempo de vill utföra dem (Yukl, 2006). 
 
Relationsorienterat har stort fokus på att förbättra relationer och hjälpa de anställda i 
företaget (Yukl, 2006). De personliga relationerna är viktiga mellan chefen och 
medarbetarna. För att hålla de personliga relationerna vid liv är det viktigt att kunna 
konversera och lyssna på sina medarbetare (Hersey et al, 1996). Vidare skriver Yukl 
(2006) att det är viktigt för de relationsorienterade cheferna att kunna förbättra samarbetet 
och samspelet i en grupp. De ska hjälpa de anställda med att förbättra 
arbetstillfredssällelsen i företaget och kunna skapa en gemensam identitet för hela 
företaget. Det som kännetecknar chefer som är relationsorienterade är att de ska kunna ge 
stöd och hjälpa de anställda att utvecklas i sitt arbete. De ska kunna erbjuda medarbetarna 
rådgivning och utöver det ska de även kunna ta hand om olika konflikter som uppstår i 
företaget (Yukl, 2006). 
 

2.3.2 Uppgiftsorienterat beteende 
De chefer som är uppgiftsorienterade spenderade inte sin arbetstid med att göra liknade 
uppgifter som deras medarbetare, istället koncentrerade de sig på att få sina 
arbetsuppgifter utförda (Yukl, 2006). Detta innebär att chefen definierar gruppens olika 
roller och förklarar hur uppgifterna skall göras (Hersey et al, 1996). Det finns ett antal 
sätt att få sina arbetsuppgifter utförda på, det kan vara genom planering av sina 
arbetsuppgifter, schemaläggning av arbetsuppgifterna och samordning av de anställdas 
arbetsuppgifter (Yukl, 2006). De uppgiftsorienterade cheferna är enligt Hersey et al. 
(1996) de som lägger stort fokus på produktion och de tekniska aspekterna av deras 
arbete. Med hjälp av medarbetarna och tekniska hjälpmedlen ska chefen kunna uppnå 
organisationens mål, där medarbetarna ses som verktyg för att kunna uppnå målen. 
 
Dessutom bör den uppgiftsorienterade chefen ta hänsyn till att medarbetarna får tillgång 
till viktig utrustning, produkter samt teknisk assistans. Chefen vägleder sina anställda 
genom att sätt upp ett antal mål som ska vara realistiska att uppnå (Yukl, 2006). Chefen 
organiserar och planerar nya uppgifter, samtidigt som chefen är tydlig och förklarar de 
nya uppgifter för sina medarbetare (Hersey et al, 1996). Det uppgiftsorienterade 
beteendet går ut på att först och främst slutföra sina uppgifter, ta hand om de anställda 
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och de olika resurserna på ett effektivt sätt, samtidigt som det stegvis görs förbättringar 
inom kvaliteten och produktiviteten. Dessutom är det vanligt att de chefer som är 
uppgiftsorienterade har klara roller i företaget och att de planerar företagets verksamhet. 
Chefen har också kontroll över företagets olika processer (Yukl, 2006). 
 

2.4 Kvinnligt och manligt ledarskapsbeteende 
Under denna rubrik vill vi introducera läsaren till en förståelse med det kvinnliga och 
manliga ledarskapsbeteendes innebörd. För att sedan gå vidare med en fördjupning, där vi 
delar upp det kvinnliga ledarskapsbeteendet samt det manliga ledarskapsbeteendet.  
 
Den skillnad som existerar i kvinnor och mäns ledarskapsbeteende är viktig, då de nya 
trenderna bland företag innebär att strukturen ska vara plattare, globaliserad och bestå av 
gruppbaserat ledarskap. När trender ändras som vid till exempel olika köpbehov måste 
även företagen ändra sig. Även en ny ledarskapstil krävs för att de ska förnya sig i 
företaget, detta för att kunna fylla konsumentens köpbehov (Trinidad & Normore, 2005). 
 
Eagly och Carli (2003) påstår att kvinnor har ett socialt och demokratiskt beteende, 
medan män skulle ha ett uppgiftsorienterat och autokratiskt beteende. Skillnaden mellan 
kvinnliga och manliga chefer är inte så stor i deras sociala eller uppgiftsorienterande 
beteende. Men de kvinnliga cheferna påvisade däremot ett demokratiskt beteende när de 
inte gavs några hårda direktiv. Eagly och Johnsson (1990) gjorde en metaanalys och 
kunde med hjälp av den fastställa att chefer av olika kön var uppgiftsorienterade i relation 
till det motsatta könet när samarbetet gick bra.  
 
Smith (2000) skriver att många kvinnor kan bli frustrerade i den dubbelmoral som 
existerar mellan kvinnor och män. Likartade beteenden hos både män och kvinnor 
uppfattas olika i deras roll som chef, och på så sätt värderas de olika. Skulle kvinnor och 
män ha likartade beteenden skulle de förmodligen ses på olika sätt, till exempel att 
männen är självsäkra och känsliga, samt att kvinnor är känslosamma och energiska. Män 
som är gifta ses som de stabila och pålitliga och kvinnor som är gifta ses som en risk för 
företaget då de kan förväntas att skaffa barn och lämna dem. Kvinnor som har det mer 
manliga beteendet har prägeln som mindre feminina. När en man har det mer kvinnliga 
beteendet ses de som en bra lyssnare och har möjligheten att ändra sig i sina beslut. 
 
Enligt Bolman och Deal (2003) är det osäkert om det finns bevis på att det skulle kunna 
existera vissa specifika skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap. Medan 
Wennberg (1997) påstår att det bör finnas skiljaktigheter mellan kvinnliga och manliga 
chefer. Det går inte direkt att säga att kvinnliga chefer är på ett visst sätt och de manliga 
cheferna på ett annat. Anställda personer i ett företag har olika förväntningar på sin chef 
beroende på om chefen skulle vara en kvinna eller man. De kvinnliga cheferna brukar 
uppfattas som känslomässiga. Den kvinnliga chefen är den person som de anställda 
vänder sig till om de har några personliga problem de skulle vilja prata om. Den manliga 
chefen uppfattas som den instrumentale chefen, fast i sina beslut samt klar och tydlig. 
Dessa könsrollsförväntningar är oftast helt omedvetande för de anställda i företaget. 
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Jogulu och Wood (2006) påstår att det finns olika skillnader i specifika arbetsrelaterade 
beteenden, förhållningssätt och egenskaper hos kvinnor och män i deras ledarstil. I den 
metaanalys undersökning som Jogulu och Wood (2006) gjorde visade det sig att det finns 
skillnader i kvinnors och mäns sätt att leda. Det framkom att kvinnliga och manliga 
chefers utförande var likartade i relationsorienterat och uppgiftsorienterat förhållanden i 
ett företag. Detta påvisar att kvinnor är duktiga på att kunna leda i en uppgiftsorienterad 
atmosfär och männen kan likväl leda i relationsorienterad miljö. Kvinnorna visade sig 
vara medverkande och hade en demokratisk ledarstil, samtidigt som männen var åt det 
autokritiska och gav riktlinjer.  
 

2.4.1 Kvinnligt ledarskapsbeteende 
Wennberg (1997) skriver att i dagens samhälle är det fortfarande ovanligt att påträffa 
kvinnliga chefer. Kvinnorna börjar mer och mer träda fram och tar plats på olika 
chefspositioner. För att en kvinna ska kunna bli chef måste hon anpassa sig till ett manligt 
chefsbeteende (Wennberg, 1997). Vilket kan medföra att kvinnliga och manliga chefer är 
ganska lika i sitt sätt att utföra ledarskapsrollen. De kan åstadkomma bra saker 
tillsammans genom att de kompletterar varandra och på så sätt förstå varandras olikheter. 
Enligt Wennberg (1997) får de kvinnliga cheferna fortfarande rätta sig efter de så kallade 
spelregler som finns, som är gjorda av män för män. Desto mer de kvinnliga cheferna tar 
för sig kommer spelreglerna att ändras med tiden. Vilket medför att kvinnorna kommer 
med tiden få sitt eget ledarskapsbeteende. 
 
Eagly och Carli (2003) skriver att trots vissa tveksamheter som kan finnas mot de 
kvinnliga cheferna, så borde de ändå kunna motbevisa dessa tveksamheter. Vissa 
kvinnliga chefer kan bli avvisade på grund av att en del människor tror att de saknar vissa 
delar av den egenskap som en bra och effektiv chef avser att ha. I några fall kan det vara 
så att kvinnliga chefer kan besitta för många positiva egenskaper. Eagly och Carli (2003) 
påstår att i de mansdominerade miljöerna kan de kvinnliga cheferna ha svårt att arbeta 
och leda. De kvinnliga cheferna fick sämre utvärderingar än de manliga cheferna i det 
mansdominerade företaget. I ett företag med en ganska neutral miljö och som inte är 
mansdominerat, fick de båda könen relativt liknande utvärderingar (Eagly & Carli, 2003).  
 
Trinidad och Normore (2005) säger att företagen de flesta fall har bestått av män, där 
några kvinnor har manliga chefer som förebilder. Ett antal kvinnor har vågat ta steget att 
skilja sig från mängden och skapat sig sitt eget ledarskapsbeteende. Dagens kvinnor är i 
behov av att ha kvinnliga förebilder istället för att ha en manlig förebild, detta för att 
kunna skapa sig ett kvinnligt ledarskapsbeteende. Skulle kvinnorna ha manliga förebilder 
kommer de inte att kunna utveckla det kvinnliga ledarskapsbeteendet som erfordras för 
att de ska kunna få sitt eget ledarskapsbeteende. Förebilden kan vara vem som helst, 
någon som kvinnan ser upp till och vill efterlikna. Enligt Börjesson (1992) är det brist på 
kvinnliga chefer som förebilder och osäkerhet i den egna ledarrollen gör det svårt att 
kunna utveckla andra viktiga kunskaper som krävs som chef. Wennberg (1997) säger att 
kvinnor som arbetar ihop har ofta ett behov av att kunna arbeta på samma nivå, vilket kan 
ställa till problem. Om en av kvinnorna skulle bli chef över de andra kan det bli svårt för 
den nya chefen och medarbetarna att acceptera att de inte längre är jämlika. Troligtvis 
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kommer den kvinnliga chefen få det svårt att utföra sin chefsroll gentemot sina före detta 
jämställda på grund av att de är vänner. Det som kan komma att drabba den nya chefen är 
att de anställda börjar prata bakom ryggen. Förmodligen är detta avundsjuka som 
kommer in i bilden, där de anställda pratar om vilken översittare hon har blivit. 
 
Wennberg (1997) tar upp några beteenden om hur kvinnan är och hur hon skulle vara. 
Där kvinnan är den som är mjuk, varm, vänlig, beroende, förstående, samarbetsinriktad, 
känslig för andras behov, relationsorienterad, intuitiv och ängslig. 
 
Kvinnorna är de personer som bryr sig mer om sina anställda jämfört med männen. 
Kvinnorna är bättre på att lyssna och kunna prata med människor samt bry sig om deras 
reaktioner och känslor. Kvinnornas sätt att vara påverkar deras sätt att leda, eftersom 
kvinnor tänker i vi-termer. Förmodligen är detta något som är medfött och inövat i flera 
år hos kvinnor, som att kunna prata i förtroende till någon samt att kunna lyssna på 
människor. I överlag är kvinnor mer relationsorienterade i sitt sätt att vara (Wennberg, 
1997). Bolman och Deal (2003) menar att kvinnliga aspekter som kvinnor tillför 
ledarskapet utgör en positiv insats. Företag idag är i behov av beteenden som kvinnor 
med största sannolikhet besitter. Något som kvinnorna tar med sig till arbetet när de 
kliver in som chef är intresse för människor, en omhändertagande inställning och viljan 
att dela med sig av tillgänglig information. Kvinnor kan förväntas vara en varm och 
stödjade person som uppmuntrar till delaktighet. 
 
Enligt Börjeson (1992) vill kvinnliga chefer vara delaktiga i den grupp som kommer med 
en lösning på problemet. Kvinnors förmåga till lyhördhet, god kommunikation och 
kreativitet, är i större utsträckning förstärkt än vad männen har. Kvinnor är fostrade 
genom sin könsroll att kunna känna av sin omgivning och hitta nya vägar. Kvinnliga 
chefer är i behov av att kunna få acceptans och uppmuntran från sin grupp (Börjeson, 
1992). Kvinnor kan även ofta känna sig ensamma eller utfrysta i förhållande till kolleger 
och högre chefer. För att kunna leda som kvinna innebär det inte bara att fokusera på 
resultatet utan även på själva utförandet. I och med detta är samverkan, engagemang, 
nätverk och relationer viktiga nyckelord i det kvinnliga ledarskapet. I det kvinnliga 
ledarskapet har kvinnorna lättare för att sprida information. Kvinnor har en jämn 
arbetstakt med planerade raster och där oplanerade möten uppfattas som ett avbrott i 
deras arbete. Detta för att hjälpa till och ta ansvar samt vara tillgängliga för sin 
medarbetare. Kvinnor i motsats till män funderar över den långsiktiga utveckling och 
håller siktet inställt framåt i sitt arbete.  
 
Burke och Collins (2001) skriver att på senare tid har allt fler kvinnliga chefer börjat 
komma fram i företagen, detta medför att fokus ligger mer på om det finns några 
skillnader på hur kvinnor och män uttrycker sig och agerar som chefer i ett företag. 
Intuitiva diskussioner har på senare tid visat att de tidiga sociala mönstren hos en person 
utvecklar olika egenskaper hos kvinnor och män, vilket resulterar i olika typer av 
ledarskapsstilar (Burke & Collins, 2001). 
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2.4.2 Manligt ledarskapbeteende 
Enligt Börjesson (1992) så är det få manliga chefer som aktiverar sig och arbetar i 
arbetsgrupp med sina medarbetare i dagens företag. Det beror inte på att män skulle vara 
okunniga utan att de söker efter mer makt. Detta medför att de håller en viss distans till 
sin arbetsgrupp. Följden av männens maktbegär blir att planeringssamtal om företaget 
och olika förändringar uteblir. Istället för att lösa vissa problem inom arbetsgruppen så 
löser hellre den manliga chefen problemet själv och tillsätter då en egen projektgrupp 
som ska lösa problemet. Börjesson (1992) skriver att manliga chefer är dåliga på att 
lyssna av sin atmosfär i företaget. Men däremot kan männen generellt vara bra på att 
prata länge och ofta, samt att han vill att människorna runt omkring ska uppfatta honom 
som den snäll person som håller sig inom ramarna. De manliga cheferna ville hellre ha ett 
komplicerat kontaktnät med externa människor via telefon eller privata möten. Detta för 
att de troligtvis ska få den bästa informationen. Allmänt sett har männen även svårt att 
sprida ut information. Wennberg (1997) skriver att männen dessutom strävar efter mer 
status än sina kvinnliga jämlikar. Män anser att de får sin identitet genom sitt hårda 
arbete, därför kämpar de verkligen på för att få arbetet gjort. Vilket tyvärr kan medföra att 
de arbeta för hårt för att nå sitt mål. Genom att männen arbetar så hårt som de gör ökar 
deras självförtroende och de får en kick av det och de känner sig behövda, vilket 
dessvärre kan leda till att andra på företaget inte får visa vad de egentligen går för. 
 
De olika beteenden som Wennberg (1997) tar upp är att männen är kraftfulla, behärskade, 
aggressiva, självständighet, tävlingsinriktade, individualistisk, dominerande rationell och 
beslutsam. Bolman och Deal (2003) tar även upp listighet på sin lista utöver det som 
Wennberg (1997) har skrivit.  
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2.5 Sammanfattande modell över teorin 
Här har vi gjort en egen modell där vi beskriver hur de olika beteendena hänger ihop för 
att ni som läsare ska få en bättre bild av teorin. 
 

 
 

Figur 2:1 Sammanfattande modell över den teoretiska referensramen, 
(Egen bearbetning). 

 
Vi har valt att använda oss av fyra grundbeteenden, som ska vara grund för hur vi 
kommer att identifiera det effektiva ledarskapet som framgår hos cheferna. Alla dessa 
grundbeteenden har en koppling till varandra vilket också gör att vi kan koppla dessa 
beteenden till det effektiva ledarskapsbeteendet. I den teoretiska referensramen kan det 
kvinnliga ledarskapet ofta kopplas till det relationsorienterade beteendet. När det gäller 
männens ledarskap är det kopplat till det uppgiftsorienterade beteendet. Dessa fyra 
beteenden kan sedan kopplas till det effektiva ledarskapsbeteendet. 
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3 METOD 
I metodkapitlet beskrivs den typ av kunskap som eftersökts i studien. Därefter kommer en 
redogörelse för de metoder som använts i arbetet.  Vi redogör för sekundär- och 
primärdata, val av företag och respondenter, metod för datainsamling och dataanalys 
samt studiens trovärdighet. Slutligen beskrivs hur insamlingen av data har gjorts och en 
diskussion ur ett kritiskt synsätt. 
 

3.1 Forskningsansats  
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats, eftersom det enligt Jacobsen (2002) 
ger en djupare kunskap om vårt ämnesområde. Detta innebär att vi genom intervjuer 
undersöker och tolkar förändringar i den miljö som företagen befinner sig i. Ett fall kan 
vara en individ, en grupp individer, eller ett företag (Denscombe, 2002).  
 
Vår undersökning kommer att utgå från det vår problemställning illustrerar, nämligen 
vilka likheter och skillnader det finns mellan kvinnliga och manliga mellanchefers 
uppfattning om ledarskapsbeteende. Problemformuleringen måste enligt Jacobsen (2002) 
utformas så det empiriskt går att undersöka. I vår uppsats har vi valt ett kvalitativt 
angreppssätt, som utgår från intervjuer och som fokuserar på ord. En kvalitativ metod är 
flexibel där problemformulering och syfte går att ändra och formulera om allt eftersom 
arbetet fortgår (Jacobsen, 2002). Vid en intervju är det lättare att bedöma tillförlitligheten. 
Intervjupersonerna har även möjlighet att iaktta respondentens kroppsspråk och se om 
respondenten känner sig obekväm (Jacobsen, 2002).  
 
Vi har valt att formulera vår problemformulering på ett sådant sätt att vi har möjligheten 
att fördjupa oss i området.  En kvalitativ intervju är oftast öppen och leder till insamling 
av mer information (Jacobsen, 2002). Genom att hålla frågorna öppna kan vi ställa 
följdfrågor och vidareutveckla frågorna under intervjuns gång, detta kan leda till 
varierande svar och diskussioner kring ämnet. Enligt Kvale (1997) är syftet med 
kvalitativ forskningsintervju att beskriva och tolka de olika teman som förekommer hos 
intervjupersonerna.  
 
Vi har förutom den kvalitativa ansatsen valt att använda oss av den deduktiva metoden. 
Det deduktiva arbetssättet karakteriseras av att utgå utifrån befintliga teorier och sedan 
dra slutsatser om företeelserna (Artzberg, 2005). Ur den redan befintliga teorin har vi 
tagit fram olika antaganden som vi sedan empiriskt provat på vårt material. Vi valde att 
använda oss utav den deduktiva ansatsen för att det passade vår uppsats. Det vill säga att 
vi var tvungna att läsa in oss på teorin för att ha möjlighet att gå ut och samla in lämplig 
empiri.  
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3.2 Alternativa metodval 
Den alternativa metoden i vårt fall är att använda oss av en kvantitativ ansats. En 
kvantitativ ansats innebär att enkätundersökningar görs istället för intervjuer (Jacobsen, 
2002). Den kvantitativa ansatsen är mer lämpad för stora undersökningar där enkäter 
används för att ta reda på information. Fördelen med att använda sig av den kvantitativa 
ansatsen är att informationen som samlas in är lätt att behandla med hjälp av ett program. 
Dessutom är det lättare att strukturerar den insamlade informationen för att till exempel få 
fram huvuddrag. Nackdelen med kvantitativ ansats är att undersökningen kan ge ytliga 
svar och det finns ingen chans till ytterligare frågor. Det finns en risk att frågorna i en 
enkätundersökning kan missförstås och det finns då ingen chans att försöka förklara 
frågan. Jacobsen (2002) skriver att undersökaren i förväg har definierat vad som är 
relevant att besvara. Vi har inte valt att använda oss av den kvantitativa ansatsen i vår 
uppsats, eftersom vi kommer att använda oss av mindre undersökningar. 
 

3.3 Litteraturgenomgång 

3.3.1 Sekundärdata 
Forskarna bör fundera över vem som har tagit fram och samlat in uppgifterna, samt hur 
trovärdiga de är och vilka fel de kan innehålla. Den sekundära informationen är inte 
insamlad av forskaren själv (Jacobsen, 2002).  
 
Vi började med att samla in sekundärdata först. Vi har försökt att skapa en bred grund för 
det fortsatta arbetet genom att se vad som tidigare skrivits inom områdena kvinnligt, 
manligt, ledarskapsbeteende och effektivt ledarskapsbeteende. Syftet har varit att se vad 
som tidigare skrivits inom de olika områdena, för att kunna ge oss en vägledning i 
arbetet. Vi har använt litteratur för att förstå och definiera vårt valda område. Vi har tagit 
del av olika böcker, tidskrifter, artiklar och Internet. Viss information har vi hittat på 
Högskolebiblioteket i Halmstad och Halmstads stadsbibliotek. Vi har även hittat 
information angående kvinnligt, manligt och effektivt ledarskapsbeteende via olika 
sökmotorer som till exempel google scholar och samsök, emerald. De ord vi har sökt på 
är kvinnligt ledarskap, manligt ledarskap, ledarskapsbeteende, effektivitet och effektivt 
ledarskapsbeteende. Vi har även sökt på dessa ord i olika sammanhang, de engelska 
motsvarigheterna till sökorden female leadership, male leadership, leadership och 
effectiveness. 
 

3.3.2 Primärdata 
Primärdata är förstahandsrapportering och det innebär att informationen samlas in direkt 
från källan. Jacobsen (2002) skriver att data ska vara av ett visst slag och till ett visst 
syfte. Det finns fyra olika tillvägagångssätt för insamling av kvalitativ data och dessa är: 
öppen gruppintervju, öppen individuell intervju, observation och 
dokumentundersökningar. En öppen individuell intervju är till exempel ett samtal mellan 
respondenten och intervjupersonen, där frågorna inte är helt bestämda i förväg (Jacobsen, 
2002). Intervjupersonen bör även bedöma sina intervjufrågor tematiskt, detta görs genom 
att relatera intervjufrågorna till det ämne som uppsatsen har för avsikt att undersöka. Vid 
formuleringen av intervjufrågorna bör dessa hållas så generella som möjligt och språket 
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hållas lätt och kortfattat (Jacobsen, 2002).  
 
Just den här typen av intervju passar vår uppsats bra då vi vill kunna ge respondenten 
frihet att själva ta upp andra viktiga aspekter inom området, men även ge oss utrymme för 
följdfrågor. Primärdata i vårt fall är de intervjuer som vi har genomfört. Informationen 
binds sedan samman med teorin för att vi slutligen ska kunna dra en slutsats av vår 
undersökning. 
 
Det sätt som används för att protokollföra en intervju, är genom att använda sig av en 
bandspelare för att spela in intervjun. Detta gjorde vi för att vara säkra på att inte förlora 
viktig information, ifall till exempel bandpelaren skulle gå sönder. Därför antecknade en 
av oss samtidigt som vi spelade in intervjun. Enligt Jacobsen (2002) tillåter detta 
intervjupersonen att koncentrera sig på ämnet och intervjun genom att kunna använda 
bandspelaren. Intervjun analyseras inte direkt från bandet utan skrivs ner i skriftlig text 
där utskriften i sig är en tolkning av intervjusituationen.  
 

3.4  Empirisk studie 
Till en början var det tänkt att vi skulle ha med två företag med en kvinnlig och en manlig 
mellanchef i varje företag. Men efter att ha kontaktat ett antal företag visade det sig att 
det fanns få kvinnliga mellanchefer. Detta gjorde att vi inte kunde få tag i två företag med 
en kvinnlig och en manlig mellanchef. Vid vårt val av respondenter har vi valt att 
använda oss av tillgänglighetsurval. Enligt Denscombe (2000) bygger tillgänglighetsurval 
på forskarens bekvämlighet och begränsade resurser som till exempel tid. 
 

3.4.1 Val av företag 
De företag vi valt att ha med i vår uppsats är industriföretag i Halmstad. De flesta 
industriföretag är mansdominerade och därför har vi valt dessa för att bland annat kunna 
se hur de kvinnliga mellancheferna beter sig. Samt att kanske få fram tydliga likheter och 
skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskapsbeteende Enligt SCB (2006) definieras 
mansdominerat som en grupp som består av mer än 60 procent män. Konsekvenserna av 
att vi valt mansdominerade företag, är att de kan ge en liten förvriden bild av likheter och 
skillnader mellan könen.  
 

3.4.2 Val av respondenter 
Vi har valt att intervjua två kvinnliga och två manliga mellanchefer i tre olika företag där 
alla respondenter valt att vara anonyma. I ett av dessa företag intervjuade vi en manlig 
och en kvinnlig mellanchef, medan i de andra två intervjuade vi en manlig i ett företag 
och en kvinnlig i det andra. Vi anser att det inte borde ha någon större betydelse om vi 
valde en kvinnlig och en manlig mellanchef inom samma företag då de är av olika kön. 
Hade vi däremot tagit två av samma kön inom ett och samma företag hade dessa två 
kanske gett oss information som är relativt likvärdig. Genom att vi nu har de kvinnliga 
respektive de manliga mellancheferna i olika företag så tror inte vi att det kan utgöra 
några större problem för vår studie.  
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3.4.3 Metod för datainsamling 
Vi har sammanställt en intervjuguide (se bilaga 1), där vi har tagit upp de ämnen som har 
varit viktiga för vår undersökning. I vårt fall är det manligt, kvinnligt, effektivt, relations- 
och uppgiftsorienterat beteende. Vår intervjuguide utformade vi utifrån teorin som vi 
sedan kategoriserade. Frågorna kategoriserade i manligt-, kvinnligt-, effektivt-, relations- 
och uppgiftsorienterat beteende, så att vi lättare skulle kunna koppla empirin till teorin. 
Genom att kategorisera kunde vi lättare analysera materialet då vi har kategorier att utgå 
från. Det gör det lättare för oss att dra slutsatser i analysen. Intervjufrågorna som ställdes 
till respondenterna är lika för alla. Respondenten spelades in och samtidigt skrev en av 
oss som intervjupersoner ner det som sades under intervjun för att inte förlora 
information. 
 
En nackdel med att spela in respondenten är att det ofta resulterar i ett omfattande 
efterarbete i form av att skriva ner intervjun. Den insamlade information är dessutom 
ostrukturerad, vilket gör det svårt att strukturera det insamlade materialet (Jacobsen, 
2002).  
 
Vi valde att spela in våra intervjuer för få med allt det respondenterna hade sagt, 
samtidigt som risken för feltolkningar minskar. Genom att spela in intervjun kunde vi 
koncentrera oss bättre och ge respondenterna vår fulla uppmärksamhet under intervjun. 
Respondenterna godkände i förväg inspelning av intervjuerna för att kunna känna sig 
bekväma under intervjun. Samtliga intervjuer tog plats på respektive respondents 
arbetsplats. Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna till respondenterna före 
intervjutillfället, eftersom vi inte ville att de skulle komma med svar som de tyckte var 
bra men inte riktigt kom från dem. Vi ville att intervjun skulle spegla att det de säger är 
deras egna tankar och idéer. Vi fick också tillfälle att återkomma med frågor via email 
om något skulle vara oklart. 
 

3.4.4 Metod för dataanalys  
En kvalitativ data analys innebär att beskriva, systematisera, kategorisera och kombinera 
information som samlats in (Jacobsen, 2002). Att använda sig av meningskategorisering 
innebär att intervjun delas upp i olika kategorier. Eftersom intervjun delas upp i olika 
kategorier finns det möjlighet att reducera texten (Kvale, 1997). Dessa kategorier kan ha 
uppkommit på olika sätt, de kan ha utvecklats i förväg eller utvecklats under analysen. 
Genom att meningskategorisera intervjuerna finns det möjligeter att undersöka skillnader 
i beteende (Kvale, 1997). 
 
Efter intervjuerna strukturerade vi upp den insamlade informationen för att få en 
överblick av informationen vi samlat, och för att kunna begränsa oss till vår 
frågeställning. Efter varje intervju lyssnade vi igenom bandet och skrev ner materialet på 
datorn. Svaren för varje fråga skrevs under respektive fråga för att underlätta för oss att se 
vad varje respondent har svarat.  
 
För att lättare kunna analysera och bearbeta materialet har vi strukturerat upp intervjuerna 
i olika delar som vi sedan bearbetat var för sig. Analysen gjorde vi genom att jämföra de 
likheter och skillnader som fanns i respondenternas svar. Det mest väsentliga jämförde vi 
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sedan med teorin som vi sedan redovisade i analysen. Med menings koncentrering avses 
att intervjupersonernas uttryck omarbetas till kortare och koncisare form. 
Respondenternas långa uttalanden görs om så de blir kortare och omformuleras i få ord 
(Kvale, 1997). 
 

3.5 Trovärdighet 

3.5.1 Validitet 
Johannessen och Tufte (2003) skriver att validitet är ett sätt att visa hur samlad data kan 
stämma överens med verkligheten. Validitet kan delas upp i inre validitet, yttre validitet 
och begreppsvaliditet. Den inre validiteten innefattar undersökningens påverkan av 
mätinstrumenten och hur de är formulerade (Johannessen & Tufte, 2003). För att öka den 
inre validiteten gäller det att de skriftliga källorna är godkända av andra forskare inom 
forskningsområdet (Johannessen & Tufte, 2003). Mätinstrumenten i vår undersökning 
består av ett antal intervjuer, och utöver det använde vi även skriftliga källor för all teori. 
Vi gjorde intervjuerna för att samla in en sanningsenlig och pålitlig information som kan 
ge svar på den verklighet som vi ska mäta i vår uppsats. För att ge uppsatsen en så hög 
inre validitet som möjligt, har vår primärdata samlats in från olika respondenter.  
 
Yttre validitet avgör om urvalet företräder populationen och om generaliseringar kan 
göras (Johannessen & Tufte, 2003). I vår studie består populationen av företag inom 
industrin med kvinnliga och manliga mellanchefer. Materialet anses därför vara 
representativt för de företag vi intervjuat. Studien har en låg yttre validitet då den bygger 
på en kvalitativ ansats och möjligheterna till generaliseringar är låga. 
 
Begreppsvaliditeten behandlar relationen mellan det som ska undersökas och den data 
som samlats in (Johannessen & Tufte, 2003). Kvinnligt och manligt effektivt 
ledarskapsbeteende har inte i en stor utsträckning undersökts i tidigare forskning, vilket 
medför att det kommer försvåra vårt sätt att undersöka och att nå fram till ett resultat, 
vilket kommer att komplicera begreppsvaliditeten.  
 

3.5.2 Reliabilitet 
Enligt Johannessen och Tufte (2003) ska den insamlade empirin både vara tillförlitlig och 
trovärdig, dessutom ska den inte innehålla några större mätfel. Det är viktigt att fundera 
över hur undersökningens upplägg har påverkat resultatet. För att hjälpa oss att förklara 
och skapa förståelse för studiens syfte har vi valt ut ett antal teorier. Dessa teorier bygger 
på litteratur och artiklar, som är skrivna till det valda och aktuella ämnet. Det kan ge en 
speglad bild och vi har därför försökt vara objektiva.  
 
Enligt (Johannessen & Tufte, 2003) innebär en hög reliabilitet i en undersökning att 
empirin är tillförlitlig och trovärdig . Att en undersökning har god reliabilitet innebär att 
undersökningen inte har påverkats av de som utfört undersökningen (Johannessen & 
Tufte, 2003). Vi har ställt samma frågor till alla respondenter, och vi har även intervjuat 
respondenter på deras arbetsplats. Detta gjorde vi för att vi ansåg att vi påverkande 
samtliga respondenter på ett likartat sätt.  
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Johannessen och Tufte (2003) skriver att när intervjupersonerna påverkar respondenten 
kan det uppstå en så kallad intervjuareffekt. Detta innebär att intervjupersonernas närvaro 
kan medföra att respondenterna uppträder avvikande. Dessutom finns möjligheten att om 
respondenten skulle märka att intervjupersonerna blir uttråkad eller känner sig illa till 
mods, kan respondenten hitta på svar som gör att intervjupersonerna blir nöjda 
(Johannessen & Tufte, 2003).  
 
Vidare nämner Johannessen och Tufte (2003) kontexteffekt som innebär att den plats där 
intervjun sker kan skapa ett speciellt resultat. Vi utförde de personliga intervjuerna på 
respondenternas kontor vilket vi anser borde ha gjort att respondenterna känt sig trygga 
och på så sätt gett oss lämpliga svar. Vi anser att detta bör höja reliabiliteten, eftersom vi 
inte var på till exempel ett café som kunde ha störande moment för oss som intervjuare 
och för respondenterna. 
 

3.6 Metodkritik 
Den kvalitativa metoden kan kritiseras eftersom forskaren uppfattas som det centrala 
mätinstrumentet och att forskaren har en viktig påverkan på karaktären i den data som 
samlas och tolkas. Intervjusituationen är en kommunikationsprocess där de deltagande 
personerna påverkar varandra. Detta är oundvikligt och kan minskas genom medvetandet 
om ens egen påverkan under intervjun och tolkningen av materialet (Kvale, 1997). 
Dessutom är den kvalitativa ansatsen resurskrävande, vilket innebär att den tar lång tid att 
genomföra (Jacobsen, 2002). Risken vid användningen av den deduktiva ansatsen kan 
vara att forskaren vid datainsamlingen enbart letar efter den information som denne anser 
är relevant. Detta kan ge forskaren stöd för de förväntningar som fanns innan 
datainsamlingen började. En annan risk är att viktiga poänger kan missas. Detta kan 
undvikas med öppna frågor där respondenten inte blir styrd (Denscombe, 2000). Det som 
var bra med den kvalitativa metoden var att vi fick komma ut i verkligheten och se en 
helhet. Hade vi valt en kvantitativ metod hade vi inte kunnat få samma helhetsintryck. 
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4 EMPIRI 
 
I empirikapitlet kommer vi att presentera den insamlade informationen från de 
genomförda intervjuerna. Intervjuerna som gjorts syftar till att ge en bättre förståelse för 
hur kvinnliga och manliga mellanchefer uppfattar effektivt ledarskapsbeteende. 
 
De intervjuer som gjorts på fyra respondenterna och dess företag är anonyma. Därför har 
dessa respondenter fått nya namn; Emma, Lasse, Monica och Olof. Detta för att öka 
förståelsen för vem av dessa respondenter som vi skriver om. 
 

4.1 Bakgrund 
Emma har arbetat som personalchef i företaget i ett år och nio månader. Hon är 30 år och 
har en treårig utbildning på personal och arbetslivsprogrammet i Kristianstad. Inom 
företaget har hon en ledarskapscoach som hon träffar en gång i månaden. Planeringen är 
att hon ska träffa ledarskapscoachen i ett år vilket är något som kan ändras. Chefer brukar 
gå en UGL-utbildning (Utveckling Grupp Ledarskap). Uppgifterna hon har som 
personalchef är rekrytering, kompetensutveckling, rehabilitering och bevaka avtal. Hon 
tycker inte att det borde vara någon skillnad på kvinnligt och manligt ledarskap. Men 
tycker oftast att det finns någon skillnad. Kvinnor och män är från början olika och det 
kommer även att spegla sig i ledarskapet, som både styrkor och svagheter. 
 
Lasse är 40 år och har arbetat i företaget sen 1999. Han är utvecklings chef och har en 
utbildning som utvecklingsingenjör. Han har även inom företaget gått utbildningen UGL 
(Utveckling Grupp Ledarskap) en ledarskapsutbildning som försvaret anordnat, vilket 
han tyckte var väldigt givande. Hans uppgift som chef är att utveckla avdelningen, ”De 
ska bli de bästa i världen”. Enligt honom borde det inte vara någon skillnad mellan 
kvinnligt och manligt ledarskap. I hans fall tycker han att det är svårt att hitta kvinnor 
som vill utföra hans arbetsuppgifter, eftersom han anser att hans arbetaruppgifter är 
mansdominerade. 
 
Monica är 45 år och hon började arbeta i företaget 2001 och är marknad och kundservice 
chef. Den utbildning som hon besitter är gymnasieutbildning, sekreterarskola 1år och 40p 
engelska. Hon har även via företaget varit på ledarskap och marknadsföringsutbildningar, 
vilket har varit viktiga för henne. De uppgifter som hon har som chef är att leda de 
anställda till att göra ett bra arbete och att hjälpa dem att utvecklas samt att fördela arbetat 
bland dem. De anställda ska bli starka i sig själva och säkra på hur de ska agera. Det 
kvinnliga och manliga ledarskapet är inget som hon tycker fokusen bör ligga på. Utan det 
är den personliga ledarskapsstilen som gäller. 
 
Olof är en 60 årig man som började arbeta 1969 i företaget och var där i tjugosju år innan 
han slutade. Började igen sen 2006 för att arbeta som chef för produktionsplaneringen. 
Han har gått handelsgymnasium och utöver det har han sedan gått några olika interna 
kurser. De uppgifter han har som chef är över planeringsavdelningen. Några av hans 
arbetsuppgifter är att ha koll på uppgifterna och turbulensen med olika orders som 
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kommer in. Han vet inte om det finns någon skillnad mellan kvinnligt och manligt 
ledarskap, men att det finns en skillnad. Enligt Olof finns det inte stora skillnader på 
kvinnliga och manliga chefer. 
 

4.2 Effektivt ledarskapsbeteende 
Emma är väldigt beroende av sina anställda i sitt arbete, det skulle inte fungera om det 
inte fanns några anställda. För att företagets ska uppnå de uppsatta målen går det till på 
följande sätt. Varje funktionschef, alltså ledningsgruppen, har en person som har sitt 
ansvarsområde. Som i sin tur har sina mål som är kopplat till den avdelning de tillhör. 
”När jag behöver få tag på den rätta informationen brukar jag titta på Internet, intranät, 
och frågar företagets informatör om informationen finns”, Emma. 
 
Enligt Emma är en effektiv chef den som kan fokusera på rätt saker. Gäller även att veta 
vad som kan delegeras ut. Själv skulle hon behöva se över sin vardag om det finns något 
som hon själv skulle kunna effektivisera och kanske delegera ut något till någon annan. 
Emma är nästan säker på att hon sitter och gör uppgifter som egentligen inte är ämnat för 
henne. Det som hon anser krävs för att bli en effektiv chef tror hon mycket handlar om 
erfarenhet, utan den är det svårt att veta vad nästa steg ska bli, det gäller att testa sig fram. 
Måste kunna misslyckas och lyckas för att komma fram till olika saker och skapa sig en 
erfarenhet. 
 
Emma säger att hon kan koppla effektivitet till ledarskap, ska en person vara en 
framgångsrik chef krävs det att personen är ganska effektiv. Skulle inte fungerar om 
personen bara tog det lugnt. Det hela gäller att personen blir stimulerad som att se resultat 
av det som gjorts. Men det får definitivt inte gå till en överdrift att medarbetarna, 
företaget och allt som är runtomkring försummas. Emma arbetar inte effektivt för tillfällt, 
eftersom hon är ganska ny i sin roll som chef, vilket gör att hon vill test sig fram. De har 
även gjort om hela företaget så att det är många som letar efter sin roll. Förmodligen är 
hon inte så effektiv som hon skulle vilja vara. ”När jag ska ge de anställda nya uppgifter 
försöker jag göra så det låter jätteroligt” säger Emma. Sen vem som ska göra uppgiften 
faller ganska naturligt. 
 
Lasse är beroende av sina anställda i sitt arbete eftersom han ser sitt arbete som ett 
lagspel där alla ska delta och alla är beroende av varandra, de kan komplettera varandra 
med den kompetens som saknas. ”Vi kan lika gärna lägga ner företaget om vi inte 
kommer överens”. Enligt Lasse krävs auktoritet för att uppnå de uppsatta målen för 
företaget. Företaget hjälper de anställda att uppnå målen genom att hjälpa dem förstå 
produkterna och vid behov ordnas kurser för att öka kompetensen. Utöver det ordnar de 
olika evenemang och aktiviteter för kunderna. När Lasse behöver information för att 
kunna lösa ett problem brukar han leta information om problemområdet, för att få en 
inblick till bakgrunden på problemet.  
 
Enligt Lasse är en effektiv chef den som får de anställda att arbeta kreativt, utvecklas och 
ser till att de anställda vågar ta egna initiativ. Detta har han läst i en tidning och det tyckte 
han var en bra beskrivning på en effektiv chef. När nya uppgifter kommer får Lasse med 
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de anställda genom att visa att han är engagerad och att de ska veta att de kommer att 
tjäna pengar på det här. Lasse kan koppla effektivitet och ledarskap genom att säga ”Ja 
det kan jag, det är den effektiva chefen som ska få de anställda att prestera det lilla 
extra”. För att arbeta effektivt följer han de egenskaper han läst i tidningen som nämnts 
innan. Han gillar att testa nya saker. För att behålla effektivitet får han inte tröttna på 
arbetet och som omväxling får han byta arbete.  
 
Monica och företaget är väldigt beroende av de anställda skulle de inte arbeta finns det 
ingen som kan ta en order och det ger heller ingen inkomst. Det bästa är att hålla de 
anställda på gott humör, att hon finns där som hjälp, håller ögonen öppna så att de 
anställdas kunskap tas till vara. Visa att den kunskap de har räcker till så de blir mer 
självgående, att de anställda känner att de kan vara med att påverka. Stressrelaterade 
sjukdomar som utbrändhet beror på att de inte kan vara med och påverka sin situation. 
Skulle de anställda arbeta och anstränga sig så mycket de kan och inte får komma fram 
med sina idéer gör att de anställda till slut kommer att må dåligt. 
 
För att företaget ska uppnå de uppsatta målen tittar företagsledningen om de skulle se 
något avvikande måste de gå in med åtgärder och fixa till det som behövs ändras. För att 
Monica ska få tag på rätt information letar hon på olika ställen, mycket kring rutiner i 
deras kvalitetssystem, där finns basinformation och rutiner om hur en order ska gå. Hon 
kan även kolla med sin chef, kollegor och intranätet. En effektiv chef anser hon är en chef 
som kan lyssna, utföra saker, delegera och att kunna ta beslut tillsammans med de 
anställda. ”Många glömmer att lyssna det gäller att ha krokodil öron och lyssna vad de 
egentligen säger” säger Monica. Det gäller att driva andra och sig själv. Ta vara på 
medarbetarnas kunskap och inte tro att hon själv är fullkomlig själv. 
 
För att få de anställda på nya uppgifter så försöker Monica sälja in uppgiften. Hon går 
inte in på detaljerad nivå utan det får de anställda sköta själva, de får lösa uppgiften som 
de känner att de vill göra. Säljer hon in uppgiften tycker de anställda att det ska bli kul, 
låter bra och de vill lösa uppgiften. Monica tycker inte att hon kan direkt koppla 
effektivitet till ledarskap. Det är att kunna arbeta effektivt. För att Monica ska arbeta 
effektivt så vägleder hon sina anställda på bästa sätt och fördelar arbetsuppgifterna samt 
att hon personligen gör en bra insats och är strukturerade. För att vidbehålla denna 
effektivitet så försöker hon tänka på detta varje dag. Upprätthålla arbetsglädjen, vilket gör 
att effektiviteten kommer automatiskt. Arbetsglädjen sätter hon framför effektivitet för 
hon tycker att den ena avlöser den andra. Skulle en person inte tycka om att arbeta så kan 
personen heller inte göra ett effektivt arbete. Skulle däremot personen tycka om att arbeta 
så kommer effektiviteten automatiskt. 
 
Olof är beroende av sina anställda och säger ”Utan dem skulle inget fungera”. Det är 
viktigt att behandla de anställda på ett bra sätt och våga lyssna på dem för att samla in 
information och synpunkter. Företaget lägger sina mål så att de anställda bör klara av 
dem, ledningen försöker ha försiktiga framtidsutsikter. Vid insamling av information går 
han tillväga på olika sätt beroende på vilken information han behöver. Får Olof besök av 
leverantörer samlar han in information från dem. Enligt Olof är det viktigt med ett bra 
samarbete för att få in information som är säker och korrekt. 
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En effektiv chef är enligt Olof en chef som får med sig gruppen åt rätt riktning och går åt 
samma riktning. Det är viktigt att få med individerna i uppgifterna. För att bli en effektiv 
chef krävs det att vara lyhörd och att kunna lyssna på människor. Ska inte vara för 
auktoritär. ”Det är svårt att peka med hela handen i dagens läge”. När det dyker upp nya 
uppgifter försöker Olof att ställa upp för de anställda och han försöker att sätta rätt person 
på rätt uppgifter. Olofs svar på frågan om han kunde koppla effektivitet till ledarskap var; 
”En bra ledare är en effektiv ledare”. Det är svårt att mäta om han arbetar effektivt. Han 
försöker vara flexibel och lösa uppgifter på ett bra sätt. Dessutom försöker Olof testa 
olika angreppssätt för att få fram rätt resultat. 
 
 

4.3 Ledarskapsbeteende 

4.3.1 Relationsorienterat beteende 
De mänskliga relationerna är mycket viktiga för Emma. Skulle inte relationerna vara bra 
mellan medarbetarna blir heller inte utförandet av arbetsuppgifterna något bra. Därför är 
hon säker på att de mänskliga relationerna är oerhört viktiga. Hon låter även de anställda 
ha ett eget självstyre över sina uppgifter. ”Jag tycker att jag kommer bra överens med 
mina medarbetare för att jag är ganska öppen och har lätt för att prata och lyssna”. 
Genom att kunna göra detta så hoppas hon på en bra kommunikation och samarbete. 
Tycker att hon kan umgås med sina medarbetare bra på arbetsplatsen samt att det händer 
att de umgås även utanför. 
 
Relationen Emma har till sina anställda började när hon arbetade på personalavdelningen, 
där det är en annan typ av gemenskap. Där lärde de känna varandra mer på arbetet och 
privat. Hon upplevde att det var lättare när hon väl blev chef, istället för att komma in 
som chef direkt. Tycker att det blev en naturligare del att lära känna andra, när hon redan 
hade arbetat där sen innan. Idag har Emma fortfarande kontakt med dem på 
personalavdelningen, vilket gör att de fortfarande träffas och umgås privat. Efter hon blev 
chef kan hon både känna ja och nej till att de på personalavdelningen tycker det är jobbigt 
att hon har blivit chef. Själv känner hon inte av det, men hon respekterar om de tycker att 
det blev jobbigt. Medarbetarna kanske känner att de inte vet var de har henne samt att de 
kanske tycker det är svårt att veta hur de ska bete sig eller säga. Hon vet mycket väl att 
denna problematik finns men kan inte säg att hon verkligen upplever den. ”Jag kommer 
ganska ofta överens med mina medarbetare men de är heller inte så många på min 
avdelning”, Emma. 
 
Enligt Lasse är de mänskliga relationerna viktiga, ” På en skala mellan 1-10 får de en 8”. 
Lasse tycker att han har en nära relation till sina medarbetare vilket gör att han kommer 
bra överens med dem. Lasse anser att kontakten med medarbetarna är viktig och tycker 
att alla ska trivas med sitt arbete. För Lasse är hela aspekten med livet att allt ska kännas 
bra både på arbetet och i hemmet. De försöker att lösa konflikterna så bra det går och för 
att det ska fungera får de kompromissa, diskutera och våga ändra sig. 
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De mänskliga relationerna är väldigt viktiga för Monica. Hon tänker på det varje morgon 
när hon kommer till arbetet och kanske är uppjagad och stressad. Försöker ha glada miner 
eftersom det är viktigt att hon uppför sig, det kan påverka hennes medarbetare negativt 
om Monica skulle vara sur på arbetet. Monica nämner att de brukar träffas och prata på 
fikarasterna där de kan berätta om något som inte är bra. Monica vet då att hon inte 
behöver besvära den personen mer den dagen och kanske till och med flytta fram vissa 
saker till nästa dag. ”Jag låter medarbetarna ha ett eget självstyre när de utför sina 
uppgifter för annars tror jag att de skulle bli uttråkade om de inte fick ta ansvar själva”, 
Monica. Skulle de inte ha något självstyre hade de varit som maskiner vilket inte är 
meningen. Men självklart måste medarbetarna hålla sig inom ramarna. 
 
För att komma bra överens med sina medarbetare bjuder hon på sig själv och visar att hon 
är mänsklig och låter andra runt omkring komma in och synas. Monica tycker att hon har 
bra kontakt med sina medarbetare, vilket hon även har fått kvitto på, eftersom de har 
målsamtal. Under dessa samtal diskuterar de målen som de har satt upp för hur de ska 
arbeta under året, för att kunna uppnå företagets mål. Det diskuteras även om relationer 
och hur de fungerar i gruppen samt hur hon fungerar som chef. Vilket gör att hon får ett 
kvitto på hur hon fungerar när de sitter ner och diskuterar. Hon får även den dagliga 
kontakten med skratt och samvaro där det märks hur relationen är. De brukar inte träffas 
utanför arbetet men ibland kan det hända att det blir minigolf och middag. Hon strävar 
alltid att komma överens med sina medarbetare men hon tror ändå till ”95 % kommer jag 
överens, strävan är 100 % men det kan bli svårt”. Kan ibland bli att hon får peka med 
hela handen och då finns det inget att diskutera förutom att det bara är på det viset. Måste 
även kunna visa den sidan, kan inte alltid vara perfekt. 
 
Olof tycker att de mänskliga relationerna är väldigt viktiga, de är ett lag som strävar mot 
samma mål. Det är viktigt att de kan umgås så det går att arbeta ihop. Det är bra att ha 
eget självstyre, men det är viktigt att reglerna först och främst ska följas. Det är inte helt 
fel att tänka i egna tankebanor. Olof försöker att vara smidig i sitt tankesätt, han tjänar 
inte på att peka med hela handen. Enligt Olof gäller att kunna vara både auktoritär och 
demokratisk. Auktoritärt är inte något negativt utan att det gäller att kunna stå för sina 
egna tankar, ”Vill man att något ska hända har man rätt att styra och ställa”. Olof trivs 
med sina medarbetare, han försöker att umgås med dem på fritiden men har inte någon tid 
över och dessutom deltar han i olika aktiviteter som företaget anordnar. Han tycker att det 
är problemfritt och upplever att han kommer bra överens med sina medarbetare. Detta 
säger han att det beror på att han har daglig kontakt med sina medarbetare. 
 

4.3.2 Uppgiftsorienterat beteende 
Ibland hjälper Emma sina medarbetare att utföra sina uppgifter, men hon hjälper dem 
bara på traven om de skulle fastna i sina uppgifter. Genom att hjälpa dem med ett beslut 
eller ta reda på information så har medarbetarna något att haka sig fast i så de kan gå 
vidare. För att kunna uppnå företagets mål har hon ett medarbetarsamtal med sin chef. 
Han har förväntningar och krav på henne och de sätter tillsammans upp mål som ska bli 
klara under året. I vissa fall behövs en handlingsplan för att hon ska kunna utföra en ny 
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uppgift. Emma tycker nog att företaget är lite hierarkisk men skulle vi fråga hennes chef 
hade han nog svarat att den är platt. 
 
”När jag ska ta mig an en ny uppgift beror det på hur stor uppgiften är, så jag vet hur 
jag ska gå tillväga”, Emma. Kan hon inte göra det själv brukar hon samla ihop fack- och 
företagsrepresentanter så att de kan titta på uppgiften tillsammans. I vissa fall kan ett 
avtal behöva tas fram och då diskuteras det i ett större forum. Genom att ta reda på vad 
som gäller, hämtas information för att sedan titta på vilka möjligheter det finns att lösa 
uppgiften på. Detta för att hon ska veta hur hon ska ta sig an uppgiften, ska hon fråga en 
kollega eller sköta det på egen hand. Det är väldigt viktigt att riktlinjer följs av de 
anställda annars kommer inte vardagen att fungera. 
 
Lasse försöker hjälpa medarbetarna med deras uppgifter så gott det går, han försöker att 
utbyta information så de kan lösa uppgiften. Det kan vara så att de får hjälpa honom, 
”Jag är inte någon gud som kan allt”. För att han ska uppnå de mål som företaget 
fastställt, följer han företagets bas uppgifter som är uppsatta för Lasse och hans 
avdelning. Han gör det som krävs för att generera pengar. Rollerna är ganska vagt 
definierade i företaget och detsamma gäller definition av VD: n. I det stora hela ser han 
sina medarbetare som vänner, alltså de har en form av vänskapsrelation. Företaget 
försöker att följa en svensk stil som inte är en auktoritärstil. Rollfördelningen är vag 
vilket leder till att alla försöker hjälpa varandra samtidigt som de försöker vara flexibla. 
När det gäller strukturen är den väldefinierade, till exempel marknadsavdelning har 
marknadschef och så vidare. 
 
När Lasse ska ta sig an en ny uppgift och behöver ny information börjar han med att 
samla in den från olika håll. Känner han sedan att han kan lösa uppgiften, då kör han 
pang på. Lasse tycker att det är viktigt att riktlinjerna följs, hans kommentar på det var 
”Det är jätteviktigt att reglerna följs, annars finns det risk för att det blir kaos på 
arbetsplatsen”. Dessutom tycker han att det är viktigt att våga ifrågasätta reglerna, för 
annars blir det svårt att utvecklas. När de planerar sina arbetsuppgifter får de följa 
kvalitetsreglerna från ISO. Där står det hur de ska arbeta med basrutinerna, order och 
bokning. När det kommer arbetsuppgifter utanför detta så försöker Monica delegera ut 
det till den person som är mest lämplig för uppgiften. För att hjälpa sina anställda med 
deras uppgifter brukar hon guida dem under utförandet. För att uppnå företagets mål så 
sätter hon mål, företagets mål och hennes avdelnings mål. 
 
Rollerna som finns i företaget är de traditionella hierarkiska med en VD på toppen. De 
roller de har i företaget kan ses på det traditionella sättet att de har en VD, ekonomichef 
att det är en slags hierarki. När VD: n är med på möten är det han som är 
mötesordförande, högsta rang leder. Denna bransch är en ganska traditionell manlig 
bransch. När Monica ska ta sig an en ny uppgift brukar hon analysera den för att se vad 
som ska uträttas. Vad de ska göra för något och vad de ska uppnå. Vilket gör att hon delar 
upp uppgifterna för sig själv för att kunna se vad som skall göras. Är det riktigt stora 
uppgifter så kan en projektplan behövas. Där kan hon se vilka hon ska ta hjälp av, vad 
som ska fixas, skaffas och skickas. Monica säger att det är ”väldigt viktigt att de 
anställda följer riktlinjerna annars skulle det kunna leda till kaos”. Riktlinjerna måste 
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följas, vissa avvikelser kan göras så att det blir ett bättre sätt att arbeta på. Fast i de stora 
hela ska riktlinjerna följas så att de kan hålla sina kvalitetsåtaganden till kunden. 
 
Olof har svårt att planera sina arbetsuppgifter eftersom det är marknadsavdelningen som 
styr hans arbetsuppgifter. Dessutom har företaget ett system som styr arbetsuppgifterna, 
där arbetsuppgifterna anpassas efter ordern. Det händer ibland att Olof hjälper anställda i 
deras uppgifter, men det borde inte ske, de är duktiga och sköter sig. De sköter sig själva 
för att de ofta gör samma produkt och det gör att de blir vana. Har de anställda rätt 
information så vet de vad som ska göra. Olof gör vad han kan för att uppnå företagets mål 
och försöker att tänka ekonomiskt. Företagets mål är omsättningsstyrt och det är 
marknadsavdelningen som styr. Det finns nerskrivet vad varje person ska göra, speciellt 
för de nyanställda. Det ”finns både klara och oklara roller” säger Olof. Förr i tiden 
pratades det inte om vad de anställda skulle göra, vilket har börjat på senare tid. De har 
ett datasystem som sköter nya uppgifter som kommer in i företaget. Det är en kvinnlig 
medarbetare som har hand om systemet och behöver han information och hjälp går han 
till henne och frågar efter nya uppgifter. För Olof är det väldigt viktigt att riktlinjerna 
följs, skulle inte riktlinjerna följas blir det problem i produktionen. Det kan bli förödande 
resultat om någon inte följer riktlinjerna, men han tycker även att det är viktigt att komma 
med synpunkter. 
 

4.4 Kvinnligt och manligt ledarskapsbeteende 
Fortsätter återigen med samma upplägg sen tidigare som vi skrev om i den teoretiska 
referensramen. Vi skriver om den empirin som vi fått in från våra respondenter, den 
datainsamling vi gjort genom användningen av den teoretiska referensramen.  
 
Emma tycker att hon kan se skillnader på hur de kvinnliga och manliga cheferna beter 
sig, men hon kan inte säga exakt vilka skillnader är. I företaget finns det inte så många 
kvinnliga chefer vilket betyder att hon mestadels arbetar med män. Utifrån hennes 
erfarenhet är det lättare att arbeta ihop med män. Emma uttrycker sig att ”kvinnor har en 
tendens att ha för mycket känslor i allting man gör och säger”. Inte alla kvinnor är på 
detta sätt men en större del är det. När vissa saker skall göras går det inte att blanda in 
känslor eftersom uppgifterna tenderar att inte bli bra gjorda. Emma säger att det är ”Mer 
rakare puckar med män”. Män kan ha lättare att säga något positivt samt kunna ge kritik. 
Det är därför Emma tycker att det är lättare att arbeta ihop med män. För att kunna få 
olika problem lösta brukar hon rådfråga någon i första fall, till exempel en medarbetare 
på avdelningen. Hon brukar även arbeta i samverkads grupper. 
 
Lasse ser inte någon stor skillnad på kvinnligt och manligt ledarskapsbeteende, de är 
olika på sitt sätt. Detta beror på att det finns flest manliga chefer i företaget och att han 
inte arbetar med kvinnliga chefer. Lasse har väldigt liten erfarenhet av att arbeta med 
kvinnliga chefer, ”Det borde inte vara någon skillnad” att arbeta med en man eller 
kvinna. När han löser problem föredrar han att arbeta i grupp, där de utbyter idéer. När 
Lasse ska lösa en uppgift försöker han att få tag på den information som krävs för att lösa 
uppgiften. Ibland utbildar företaget personalen om de nya produkter, så att de är väl 
förberedda när de nya produkterna ska lanseras. 
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Monica tycker inte att det finns någon skillnad i hur kvinnliga och manliga chefer beter 
sig, utan att det beror på individen. Monica säger att det finns många män som har hennes 
demokratiska ledarskap och att traditionellt sett är det männen som har tyranniskledarstil. 
Hon tror att det finns väldigt många kvinnor som är tuffa som chefer också, det hela är 
helt enkelt en personlighetsidentitet. Det är inte en stor skillnad på att arbeta ihop med 
kvinnor eller män. Skulle det bli många kvinnor tenderar det att bli för mycket prat och 
fördomar. Monica säger att ”På många sätt är det enklare att jobba med killar för att det 
är mer raka rör” vilket gör att det är lättare att arbeta ihop med dem. När det handlar om 
kvinnor så gäller det att vara mer diplomatisk.  
 
När Monica löser problem tar hon upp dem till ytan och diskuterar dem i grupp för att 
försöka finna en bra lösning. Hon försöker prata med medarbetarna om problemet och 
inte lösa det själv. Hon försöker tänka lite själv hur hon vill ha det innan hon frågar. De 
försöker hjälpa varandra ungefär som mentorer. Ibland går hon till en annan chef och de 
kan diskutera sina problem och hur de kan lösa dem.  
 
Olof ser inte någon skillnad i hur manliga och kvinnliga chefer beter sig. På hans 
arbetsplats finns det få kvinnliga chefer, men av erfarenhet vet han att de gör ett bra 
arbete. Han tycker inte att det bör finnas några skillnader på att arbeta ihop med män eller 
kvinnor. ”Det ska inte ha någon betydelse”, säger han. Olof försöker lösa problem så gott 
han kan, klarar han inte av det själv tvekar han inte att rådfråga de som kan. Skulle Olof 
försöka lösa det själv och inte kan det riktigt, är det lätt att det blir fel. 
 

4.4.1 Kvinnligt ledarskapsbeteende 
Emma har ingen definierad förebild men annars tycker hon att sin manliga chef är en bra 
förebild på många sätt. På hennes avdelning är de inte så många, de är två som arbetar 
med rena personalfrågor och ytterliggare två som arbetar med löner och alla har sina egna 
områden. Skulle någon av hennes medarbetare behöva hjälp med sina arbetsuppgifter kan 
hon hjälpa dem på bästa sätt. Skulle hennes medarbetare hamna i en situation där ett 
beslut behöver fattas eller veta vilka de behöver kontakta, så ställer hon upp med 
vägledning så att medarbetarna kan komma vidare i sitt arbete. De anställda brukar träffas 
i arbetssituationer, i möten som är mer informella och även i mer avslappnade miljöer 
som på fikarasten, ”För att få en bra kommunikation bland de anställda”. Vilket även 
gör att hon kan få en bild av hur hennes medarbetare mår. Emma kan gå förbi hos någon 
av medarbetarnas rum och fråga hur helgen har varit, vilket gör att hon kan få reda på hur 
personen i fråga mår. 
 
Emma tycker att det är bra att kunna uppmuntra sina medarbetare och detta gör hon på 
olika sätt. Har hon gett ut en uppgift och sedan får tillbaka uppgiften och den är bra 
utförd brukar hon skriva det eller säga det till medarbetaren. En gång om året har de 
arbetarsamtal där de ger feedback. Det är viktigt att lyfta fram det som har varit bra och 
dåligt samt det som kan förbättras i framtiden. Hon gillar att ha sina medarbetare nära sig, 
antagligen för att hon är social för annars skulle hon tycka att det var tråkigt om hon inte 
kunde arbeta nära de anställda. Emma försöker planera en vecka framåt och detta skriver 
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hon ner i en bok. Hon kan inte planera mer än en vecka framåt eftersom det mesta är 
planerat, men ibland kan det komma oväntade möten. När hon planerar brukar hon 
prioritera saker som ska vara avklarade vid en viss tidpunkt. 
 
Lasse har inte någon förebild eftersom han aldrig tänkt på det. Lasse säger att han inte är i 
något behov av att ha en förebild. När Lasse hjälper sina medarbetare gör han det genom 
att sitta ner och arbeta tillsammans med dem, ”Vi sitter ner och diskuterar uppgiften och 
ställer frågor”. Detta gör han för att få en klar bild av vad som behöver göras. Han 
brukar lyssna på sina medarbetare, speciellt när de för diskussioner över fikapauserna. 
Dessutom sitter de i ett gemensamt rum och arbetar, vilket enligt Lasse gör att han har bra 
koll på hur de är som personer. Lasse brukar uppmuntra sina anställda när de har gjort 
något bra, det gör han genom att säga att de har gjort ett bra arbete. Han kan inte planera 
sin arbetstakt eftersom hans arbetsuppgifter är varierande och han vet inte när de dyker 
upp, ”Jag försöker att ta tag i uppgifterna när de dyker upp”.  Detta gör att Lasse inte har 
möjligheten att vara strukturerad, eftersom hans uppgifter är så olika. Lasse är en person 
som tycker om att ha sina medarbetare nära sig eftersom han tycker att samarbete är den 
bästa vägen när det gäller att lösa uppgifter. 
 
Monica kan inte direkt säga att hon har någon förebild, hon har själv utformat sitt eget 
sätt att arbeta utan någon förebild. Monica säger att hon ändå kan se upp till de duktiga 
chefer som har kommit långt. För att kunna hjälpa sina medarbetare försöker hon hjälpa 
dem på ett delegerande sätt. De kommer med sina frågor och funderingar som de sedan 
tillsammans diskuterar. Monica försöker lyssna på sina medarbetare och diskuterar gärna 
med sina medarbetare hur de har tänkt lösa problemet. Hon har dessutom daglig kontakt 
med sina medarbetare när de har gemensam fika varje morgon. Hon pratar om allt möjligt 
med sina medarbetare om både privata och arbetsrelaterade saker. Hon tycker om att ha 
sina medarbetare nära sig, ”Försöker vara en synligchef som finns till”. Monica gör en 
planering varje dag, en lista på de viktigaste bitarna så hon kan se nästa steg. Hon 
prioriterar bort de bitar som kan vänta. Genom att lista upp och stryka över det som gjorts 
är det lättare att hålla isär allt och se så att hon inte missat något.  
 
När Olof fick frågan om han hade någon förebild fick vi ett rakt svar; ”Nej, jag har ingen 
förebild”. Enligt Olof hjälper han sina medarbetare för mycket. Vid olika tillfällen brukar 
han hjälpa medarbetarna i deras sysslor för att kunna snabba upp processen. Detta gör han 
för att vara säker på att rätt saker blir gjorda i tid och för att underlätta för de andra. Olof 
tycker att det är väldigt viktigt att kunna lyssna. Olof säger att han inte kan allt och 
lyssnar gärna på andra för att lära sig nya saker. Att ställa många frågor är inte något 
negativt, utan han tycker att det är bättre att ställa många frågor än inga alls. ”Det är 
genom att fråga som man lär sig nya saker”, säger Olof.  
 
Nu för tiden har Olof mindre tid och hinner inte med att uppmuntra sina medarbetare. För 
några år sen ordnades olika evenemang för att uppmuntra de anställda på företaget, men 
det har minskat på senare tid. Olof planerar sina arbetsuppgifter med hjälp av 
marknadsavdelningen. Han vet inte hur hans arbetsuppgifter ser ut förrän han kommer till 
arbetet klockan åtta. Det är främst yttre faktorer som styr hans arbetsuppgifter, eftersom 
han anpassar sig efter de olika orderna som kommer in under dagen från 
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marknadsavdelningen. ”Skulle jag ha haft samma uppgifter varje dag hade jag nog 
tröttnat på mitt arbete”, Olof. Olof är en person som tycker om att ha sina medarbetare 
nära sig när han arbetar. Han tycker att det är bra med informationsutbyte sinsemellan. 
 

4.4.2 Manligt ledarskapsbeteende 
Emma upplever inte någon konkurrens i sitt arbete och hon tror att lite konkurrens kan 
öka prestationen. Hon känner sig ganska fri i sina arbetsuppgifter, ”Jag kan lägga upp 
mina uppgifter och därefter gå tillväga med de utsatta målen”. När beslut tas har oftast 
en förhandling ägt rum innan hon tagit beslutet. Under dessa förhandlingar skrivs allting 
ner i ett protokoll och där står även beslutet som har tagits, detta gör att hon måste stå fast 
vid beslutet eller förhandla om. Under vissa perioder kan Emma känna att det blir mycket 
på arbetet. Hennes vardag består av många möten och mycket skrivande som sedan 
behöver analyseras. Det är många saker hon ska prestera rent operativt, vilket gör att hon 
får sitta med det vid andra tillfällen som på kvällar och helger. Eftersom hon måste 
närvara vid många möten så finns det inte så mycket tid till det som behöver göras. Hon 
tycker att hon är ganska bra på att informera sina medarbetare. Även om hon själv tycker 
att hon är bra på att informera sina medarbetare är det inte säkert de tycker detsamma. För 
att försöka få ut information har hon kontinuerliga möten.  
 
För Lasse är konkurrens viktigt, utan konkurrens är det svårt att utvecklas. Människan 
blir pressad till att prestera mer på grund av konkurrensen. Lasse är ganska fri  i sina 
arbetsuppgifter och hur han ska gå tillväga med uppgifterna. Lasse står fast vid de beslut 
som han tar, ”Ända tills mina medarbetare blir irriterade, sen om det behövs kan jag 
ändra mig”. Han kan känna att han är lite auktoritär som chef. Skulle Lasse arbeta för 
mycket tycker han att det känns av i hemmet, då han reser ganska mycket. Dessutom 
tycker han inte om att arbeta övertid på kontoret. Hans tycker han själv är bra på att 
informera sina medarbetare, men han kan ibland känna att han inte är så jättebra på att ge 
ut den information som behövs. 
 
Monica tycker att konkurrens inte hör hemma i hennes ledarskapsbeteende, utan att det 
går ut på att hjälpa varandra. Monica är väldigt fri i sina arbetsuppgifter, vilket hon tycker 
om men skulle hon gå för långt säger hennes VD till. I sitt arbete försöker hon visa den 
rätta vägen för sina anställda och hur de kan gå tillväga. Monica försöker följa upp sina 
beslut, skulle ett dåligt beslut fattas så försöker de rätta till det. Hon vill kunna visa att 
hon kan ändra på sig och att hon också kan fatta fel beslut. Detta tycker hon ökar 
förtroendet hos sina anställda och det kommer alla att vinna på i längden.  
 
Ibland känner Monica att det kan bli lite för mycket arbete och känner sig stressad i dessa 
situationer, ”Det kan bli många bollar i luften vissa perioder och de är svåra att 
undvika”, Monica. De perioder när det är mindre att göra försöker hon planera och gör de 
saker som kommer att bli en arbetsbörda senare. Det är de framtida visionerna som blir 
lidande när hon har mycket operativt. 
 
Monica tycker själv att hon är bra på att informera sina medarbetare. Hon har lärt sig i 
ledarskapskurserna att det är viktigt att ge ut information, ”Hellre för mycket information 
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än för lite”. Monica är demokratisk i sitt ledarskapsbeteende och gruppen tar besluten om 
olika saker tillsammans. Hon anser att en person inte kan vara fullkomlig och detta gör att 
hon behöver sina medarbetares input. Detta gör att vissa saker behöver diskuteras med 
medarbetarna för att få in olika åsikter. Det är bra att få åsikter från alla så att hon kan 
sammanställa åsikterna, för att sedan forma dem till något bra. Hon tror även att hon har 
lättare att få med sig de anställda om det har fått vara med när beslut tagits. Tyvärr går det 
inte alltid att vara demokratisk. Ibland är det svårt att sälja in uppgiften till de anställda, 
då kan det bli så att hon får peka med hela handen.  
 
I företaget som Olof arbetar på förekommer det enligt honom inte någon konkurrens 
mellan de anställda. Han säger att konkurrens kan få de anställda att arbeta åt olika håll 
och det gör att inget blir gjort. Olof är relativt fri i sina arbetsuppgifter, har tyvärr inte helt 
fria händer då hans uppgifter är integrerade med andra avdelningar i företaget. Detta göra 
att han ibland är beroende av andra avdelningar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 
 
Olof står fast vid sina beslut eftersom han anser att det är viktigt att våga stå för det han 
säger och han är säker på att det är rätt beslut. Olof säger att det inte går att skylla på 
andra om han själv har tagit fel beslut. När han arbetar och har mycket att göra väljer han 
att ta med arbetet hem och göra sina uppgifter på helgerna när han har tid, han tycker inte 
om att arbeta övertid på arbetet. Olof tycker att information är väldigt viktigt och att det 
är svårt att ge den till rätt person, men han försöker att ge rätt information till rätt person. 
För att veta vem som ska ha information försöker Olof att hålla reda på vad de anställda 
gör, ”Det är viktigt med att samspela med varandra”. 
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5 ANALYS  
 
I analyskapitlet kommer vi att beskriva hur vi har analyserat den insamlade empirin, med 
hjälp av teorin. 
 

5.1 Effektivt ledarskapsbeteende 
Thylefors (1991) nämner att det är viktigt att tänka på att det finns ett beroende mellan 
grupp och chef. Dessutom ska samspelet mellan grupp och chef ge möjlighet till att ett 
effektivt ledarskap kan skapas. Lasse säger att det är viktigt med ett samspel i arbetet, 
eftersom alla är beroende av varandra. Detta gör att alla kan komplettera varandra med 
var och ens kompetenser. Detta gör att Lasse är inne i tänkandet i effektivt ledarskap. 
Monica säger att det är bra att hålla medarbetarna på bra humör och att hon finns där och 
kan hjälpa till. Det är även viktigt att hon vet vilka kunskaper de anställda besitter och ta 
till vara på dem. Det är viktigt att kunna visa att den kunskap som de anställda besitter är 
bra, vilket gör att de blir mer självgående och att de samtidigt kan vara med och påverka. 
För Monica är även samspelet viktigt där vi ser att hon försöker ha en balans mellan de 
anställda och henne själv. Hon försöker finnas till och hjälpa de anställda så att de kan 
klara sig på egen hand. Howell och Costley (2001) skriver att genom att hjälpa och 
påverka de anställda samt få dem att känna sig deltagande i processen, höjer detta deras 
självkänsla i deras egen kunskap.  
 
För att en chef ska kunna utvecklas och bli effektivare måste chefen få utmanande 
uppgifter, gå utbildningsprogram och ha möjligheten att träna på att bli en effektiv chef 
(Burke & Collins, 2001). Dessutom nämner Burke och Collins (2001) att en effektiv chef 
måste skapa sig en erfarenhet av olika beteenden. För att en chef ska kunna bli 
framgångsrik finns det olika exempel på det som kommunicera, lära och utveckla sina 
medarbetare. Enligt Emma bör en effektiv chef kunna fokusera på rätt saker och veta vad 
som kan delegeras ut till andra. Emma tycker att en effektiv chef bör ha erfarenhet, utan 
erfarenhet är det svårt att se vad nästa steg blir. Det är precis det som Burke och Collins 
(2001) nämner att en effektiv chef måste ha en viss erfarenhet.  
 
Dessutom bör en framgångsrik chef kunna hantera nya utmaningar på ett positivt sätt och 
kunna delegera uppgifter till de anställda (Burke & Collins, 2001). Detta kan vi koppla 
till Lasse och Monica som anser att en effektiv chef är den som får de anställda att arbeta 
kreativt, utvecklas och ser till att de anställda vågar ta egna initiativ. En chef bör också 
kunna lyssna, delegera och ta beslut tillsammans med de anställda. Howell och Costley 
(2001) tar upp olika ledarskapsbeteenden för att kunna öka effektiviteten och där nämner 
de bland annat att chefen ska kunna diskutera och lyssna på medarbetarna. Dessutom ska 
chefen hjälpa dem med information innan ett beslut tas. Detta stämmer bra in på Lasse 
och Monica, då de båda tar beslut och lyssnar på sin medarbetare. Dessutom hjälper 
Monica och Lasse till att ta fram information till besluten. Olof är även han inne på att 
lyssna på medarbetarna. Han säger att en chef som tar med sig gruppen åt rätt håll och åt 
samma riktning är en effektiv chef. Det är likaså viktigt att få med de anställda på 
uppgifterna. Vidare menar Howell och Costley (2001) att chefen ska förklara olika 
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metoder och tekniker för hur uppgiften kan lösas för att få med de anställda på nya 
uppgifter. Chefen kan också vägleda och uppmuntra genom uppgiften. Vilket stämmer 
överens med Olof som vill få med de anställda på olika uppgifter. 
 
Howell och Costley (2001) säger att en chef bör agera som en vägledare och även kunna 
uppmuntra sina medarbetare. Dessa beteenden besitter Olof, han tycker det är viktigt att 
behandla de anställda på ett bra sätt och att lyssna på dem för att samla in information och 
synpunkter. Monica anser att det är viktigt att hålla ett öga på sina medarbetare och hålla 
dem på gott humör. Dessutom försöker hon att ta vara på deras kunskap och låter dem 
vara med att påverka, vilket går hand i hand med Howell och Costley (2001) som tycker 
att en effektiv chef bör visa sina medarbetarna en trygghet. 
 
Emma säger att hon inte är effektiv eftersom hon är ganska ny i sin chefsroll och detta 
gör att hon testar sig fram. Burke och Collins (2001) säger det att en effektiv chef bör ha 
en viss erfarenhet. Emma försöker därför skaffa erfarenhet så hon senare kan bli en 
effektivare chef. När Monica arbetar effektivt försöker hon vara strukturerad, fördela 
arbetsuppgifter och vägleda de anställda. Genom att upprätthålla arbetsglädjen tycker hon 
att effektiviteten kommer automatiskt. Howell och Costley (2001) säger att chefen 
vägleder, uppmuntrar och hjälper till vid viktiga beslut. Detta passar in hos Monica då 
hon hjälper till vid olika beslut. Olof tycker det är svårt att mäta om han arbetar effektivt. 
Olof försöker vara flexibel och lösa uppgifterna på ett bra sätt. Thylefors (1991) säger att 
det är svårt att mäta när mål uppfyllts. Det finns inga direkt svar, mål kan vara 
mångfaldiga, uppgifterna inte helt bestämda vilket gör att det är svårt att definiera vad 
effektivitet är. Det är det som Olof syftar till, att det är svårt att mäta om han arbetar 
effektivt eller inte. Han försöker lösa uppgifterna men de kanske inte är helt bestämda 
och det gör att det blir svårare att definiera om en effektiv prestation har gjorts. 
 

5.2 Ledarskapsbeteende 

5.2.1 Relationsorienterat beteende 
Yukl (2006) skriver om att relationsorienterat beteende innebär att förbättra relationerna 
mellan de anställda, samarbetet och att kunna fungera i en grupp. Enligt Jogulu och 
Wood (2006) tenderar även de manliga cheferna att vara relationsorienterade i deras 
ledarskapsbeteende. Vi kan tydligt se är att Olof håller sig till det som Yukl (2006) säger 
om att fungera i en grupp. Lasse håller sig till lagandan och samspelet, eftersom det är 
viktigt att kunna umgås i en grupp för att kunna arbeta ihop, detta tyder på att relationerna 
till de anställda är viktiga. Monica tycker att relationerna till de anställda är väldig viktiga 
och därför försöker hon inte ha sura miner när hon kommer till arbetet på morgonen. 
Dessutom prata hon med dem anställda på fikarasten för att förbättra relationerna 
sinsemellan. Emma anser också att det är oerhört viktigt att relationerna är goda och att 
relationen fungerar bra, skulle det inte göra det blir inte arbetsuppgifterna bra utförda. 
Lasse håller också med om att det är bra med att ha bra relationer till sina anställda.  
 
Yukl (2006) tar upp att fasta mål och riktlinjer följs av de anställda, men de ska även ha 
ett eget självstyre i hur de vill utföra uppgifterna och i vilket tempo. Alla respondenter är 
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för att de anställda skall kunna ha ett eget självstyre, bara de håller sig inom ramarna och 
inte bortom riktlinjerna. Olof tycker det är bra att de anställda ska få tänka i egna banor 
när de ska lösa olika uppgifter. Monica säger även att skulle de anställda inte få ett eget 
självstyre skulle de antagligen känna sig som maskiner och då skulle det bli för tråkigt för 
de anställda att arbeta. 
 
Enligt Hersey et al (1996) är de personliga relationerna viktiga mellan en chef och dess 
medarbetare. För att dessa relationer ska hålla är det vikigt att kunna samtala och lyssna 
på sina medarbetare. Vi kan se att samtliga av de chefer vi har intervjuat uppfattar att det 
är viktigt med mänskliga relationer. Enligt Emma skulle inte arbetsuppgifterna bli utförda 
om inte relationerna vara bra mellan henne och medarbetarna. Lasse tycker även att 
medarbetarna ska trivas på sitt arbete. Monica försöker tänka på de mänskliga 
relationerna varje morgon. Hon har även ha olika samtal med medarbetarna om det skulle 
vara så att hon eller någon annan kanske är på dåligt humör. Därför tycker hon att hon har 
bra kontakt med dem. Olof tycker att det viktigt att de kan umgås ihop eftersom de 
arbetar i ett lag. Vi kan tydligt se här att de mänskliga relationerna är viktiga för dessa 
fyra chefer precis som Hersey et al (1996) skriver om. Genom att de försöker ha en god 
relation till sina medarbetare så trivs troligen medarbetarna bättre på sin arbetsplats. 
Dessa mänskliga relationer ökar deras effektiva ledarskapsbeteende där de kan se att alla 
medarbetarna kan arbeta tillsammans mot företagets mål. Sen att de mänskliga 
relationerna är ett relationsorienterat beteende hindrar inte dessa manliga chefer att tycka 
att det är viktigt.  
 
Wennberg (1997) nämner att kvinnor som arbetar ihop känner att de vill arbeta på samma 
nivå. Vilket gör att skulle en av kvinnorna bli chef över de andra blir stämningen mellan 
dem inte är den bästa, utan gör att de anställda börjar prata bakom ryggen. Detta passar in 
på Emma då hon först arbetade på personalavdelningen, där de hade en bra gemenskap. 
Men när hon blev personalchef tycker hon att det har blivit lite konstigt. Hon kan inte 
direkt påstå att hon känner att atmosfären har blivit annorlunda, men hon respekterar att 
de på personalavdelningen kanske känner att det har blivit annorlunda sen hon blev chef.  
 

5.2.2 Uppgiftsorienterat beteende 
Ett uppgiftsorienterat beteende enligt Yukl (2006) innebär planering av olika uppgifter 
och hur de går tillväga under processens gång. Även när chefen planerar nya uppgifter, 
samtidigt som chefen är tydlig och förklarar de nya uppgifterna för sina medarbetare 
(Hersey et al, 1996). De uppgiftsorienterade personerna vill ha koll på tillvaron, göra 
olika schemaläggningar av arbetet och försöka samordna de anställdas arbete. Dessutom 
skriver Jogulu och Wood (2006) att både kvinnliga och manliga chefer kunde vara 
relationsorienterade och uppgiftsorienterade i deras beteende. Där de kvinnliga kunde 
leda i en uppgiftsorienterad arbetsmiljö. Detta stämmer väldigt bra överens på Monica 
och Emma där båda skriver upp de saker som måste göras och att de sätter upp dem i 
olika prioriteringar. Monica brukar skriva en lista varje dag av vad som måste göras 
medan Emma gör en längre planering som stäcker sig över en vecka. När Olof ska 
planera sina arbetsuppgifter tar han hjälp av marknadsavdelningen. Detta beror på att han 
har svårt att planera sina uppgifter för att det är marknadsavdelningen som styr det. Lasse 
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säger att han tar tag i uppgifterna när de dyker upp. Eftersom hans uppgifter varierar och 
han inte vet när de dyker upp. Det verkar som både Olof och Lasse håller sig lite utanför 
det här med uppgiftsorienterat eftersom de verkar helst ta det som det kommer.  
 
Olof styr inte över sina nya uppgifter eftersom det är marknadsavdelningen som har hand 
om nya uppgifter. Både Lasse och Olof har lite koll på nya uppgifter som dyker upp 
eftersom detta sköts av andra personer. Den uppgiftsorienterade person vill verkligen ha 
koll på sin tillvaro, vilket visar att dessa män inte prioriterar detta först. Detta kan bero på 
att de är väl insatta i sitt arbete och anpassar sig lätt när nya uppgifter dyker upp. 
 
Yukl (2006) tar upp att i uppgiftsorienterat beteende är den effektiva chefen den som 
guidar de anställda till målen och att de uppsatta målen ska vara realistiska. Vi kan se att 
Emma, Monica och Lasse försöker hjälpa sina medarbetare med deras uppgifter genom 
att vägleda dem under uppgiftens gång. De kan hjälpa de anställda med information och 
diskutera frågor som de anställda har kring uppgiften för att gå vidare uppnå de uppsatta 
målen. Olof hjälper ibland sina medarbetare vilket han inte borde göra eftersom de borde 
klara sig själva. De klara sig själva eftersom de gör samma produkter. Han säger att har 
de rätt information så vet de anställda vad som skall göras. Ur Yukl (2006) perspektiv 
kan det inte direkt anses att han vägleder sina medarbetare men där emot nämner Yukl 
(2006) att uppgiftsorienterat beteende innebär att slutföra sina uppgifter och förbättra 
produktiviteten. Detta stämmer in på Olof då de anställda slutför sina uppgifter. Har de 
informationen som krävs så kommer säkerligen en förbättring av produktiviteten också. 
 

5.3 Kvinnligt och manligt ledarskapsbeteende 
Här använder vi oss av samma metod sen tidigare, genom att vi använde oss av den 
teoretiska biten och kopplat ihop det med empirin från kvinnligt och manligt 
ledarskapsbeteende rubriken. För att sedan fortsätta med de nedre underrubrikerna på 
likartade sätt. 
 
Jogulu & Wood (2006) säger att de finns specifika skillnader i det kvinnliga och manliga 
ledarskapsbeteendet. Börjeson (1992) skriver om att kvinnor använder sig av känslor och 
känner av sin omgivning. Emma tycker det är svårt att säga att det skulle finnas någon 
skillnad mellan kvinnliga och manliga chefer, men att det finns där. Hon tycker även att 
kvinnor har en tendens att blanda in mycket känslor, det stämmer överens med Börjeson 
(1992) som säger att de gärna tar med känslor i arbetet. Monica håller även med i detta att 
kvinnor pratar och har fördomar. Wennberg (1997) säger att män är klara och tydliga 
vilket både Emma och Monica känner av att det stämmer in. Männen är mer rakare i det 
de säger, de pratar ett klarare språk som kvinnorna inte har tendens till att göra. Lasse är 
inne på det som Monica säger att det är mer hur personligheten som spelar in hur en 
person beter sig. De skiljer sig åt i hur de anser att arbeta ihop med det respektive könet. 
Lasse har visserligen inte stor erfarenhet att arbeta med kvinnor men tycker inte att de 
borde vara någon skillnad medan Emma och Monica tycker det finns en stor skillnad. 
Olof nämner att han inte vet om det finns någon direkt skillnad på kvinnliga och manliga 
chefer, vilket gör att han inte märker någon större skillnad när han arbetar ihop med dem. 
Det intressanta med dessa fyra chefer är att de båda kvinnliga cheferna tog upp att 
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männen är mer rakt på sak och säger vad de tycker och tänker. Sen till de två männen 
som inte ens sagt något om det som kvinnorna nämner. Männen säger att det inte ska ha 
någon betydelse att arbeta med män eller kvinnor.   
 
Wennberg (1997) tar upp en intressant sak om till exempel en kvinna skulle bli chef så 
måste hon anpassa sig till det manliga ledarskapsbeteendet. Detta gör att kvinnorna kan 
vara ganska lika männen i deras ledarskapsbeteende. Ser vi till Emmas och Monicas sätt 
att se på hur det är att arbeta med män, kan vi se att de tycker att det är lättare att arbeta 
med män. Detta beror på att männen är mer rakt på sak vad och säger vad de tycker och 
tänker om saker. Detta visar lite på att kvinnorna har anpassat sig till männens 
ledarskapsbeteende, inte för att de har blivit chefer men att de verkar tycka att de är 
lättare att arbeta med män och vilket gör att de får något presterat. Skulle de arbeta med 
kvinnor blandas det känslor in, vilket inte alltid bra, det gör att deras presterande kan bli 
lidande. 
 
Eagly och Carli (2003) säger att kvinnor har ett demokratiskt beteende och inte ger några 
hårda direktiv och att männen skulle ha ett autokratiskt beteende. Jogulu och Wood 
(2006) är inne på samma spår som Eagly och Carli (2003), att männen skulle vara de 
autokritiska och kvinnorna är de demokratsiska. Monica säger att hon har ett demokratisk 
ledarskapsbeteende. I vissa lägen måste hon peka med hela handen för att få det utfört, 
vilket visar det autokratiska beteendet hos Monica. Det skiljer sig från det som Eagly och 
Carli (2003) och Jogulu och Wood (2006) säger är det att kvinnorna inte ger några hårda 
direktiv. Det som också frånskiljer Eagly och Carli (2003) samt Jogulu och Wood (2006) 
uppgifter är att männen inte skulle besitta det demokratiska beteendet. I empirin under 
relationsorienterat beteende kan vi läsa att Olof är en person som kan vara demokratisk, 
han anser inte att de tjänar något på att peka med hela handen. Men att han måste 
samtidigt kunna vara auktoritär och nämner samtidigt att auktoritet inte behöver vara 
något negativt. Lasse kan känna att han är den auktoritära chefen som går att läsa i 
empirin under manligt beteende, vilket stämmer in på vad Eagly och Carli (2003) och 
Jogulu och Wood (2006) skriver om. I den uppfattning som går att utläsa från Monicas 
och Olofs ledarskapsbeteende är att de verkar anse att med det demokratiska synsättet att 
de anställda kan vara med att bestämma och känna sig ansluten till en grupp. Men att 
dessa två chefer även anser att ibland behövs det pekas lite med handen för att få arbetat 
att komma framåt. De anser att denna metod fungerar för ett effektivt ledarskapbeteende. 
Medans Lasse däremot som är den auktoritära personen som tror mer på att hålla de 
anställda under lite kontroll, att det är hans metod för ett effektivt ledarskapsbeteende. 
 

5.3.1 Kvinnligt ledarskapsbeteende 
Wennberg (1997) skriver att det skulle vara bra för kvinnor att ha kvinnliga förebilder för 
att kunna skapa en kvinnlig ledarskapsstil. Skulle kvinnorna ha manliga förebilder skulle 
de förmodligen inte att kunna utveckla det kvinnliga ledarskapsbeteendet. 
Respondenterna fick fundera lite innan några av dem svarade och det var kvinnorna som 
kunde ge ett svar på frågan. Monica sa att hon såg upp till duktiga chefer, Emma hade sin 
manliga chef som förebild. Monica kan lika gärna se upp till manlig som kvinnlig chef, 
men med Emma kan vi se att hon har en manlig förebild. Wennberg (1997) påpekar 
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precis detta att har en kvinna en manlig förebild kommer hon inte att kunna utveckla en 
egen kvinnlig ledarskapsstil. Från de manliga respondenterna kom det fram att de inte 
hade någon förebild. Utifrån männens sätt att se det så lever de förmodligen i en manlig 
ledarskapsbeteende atmosfär och känner på så sätt troligen inte att de behöver någon 
förebild heller. Kvinnorna som har förebilder arbetar troligen inte heller i en kvinnlig 
ledarskapsbeteende atmosfär. Det är precis det som Wennberg (1997) skriver om att 
kvinnorna behöver ha en kvinnlig förebild för att skapa det kvinnliga 
ledarskapsbeteendet. Det som Börjesson (1992) även påpekar är att det inte finns så 
många kvinnliga chefer att ha som förebilder, vilket skapar en osäkerheten i sin roll som 
chef. Vilket kan hämna kunskapsutvecklingen som kan hjälpa en kvinnlig chef. Genom 
att studera Emma och Monica i detta fall kan vi se att i deras roll som chef kan det 
förekomma lite osäkerhet, i de olika beslut som tas. Däremot verkar männen vara mer 
fast i besluten. 
 
Wennberg (1997) tar upp att kvinnor är bättre på att lyssna och prata med människor 
samtidigt som de är förstående. Bolman och Deal (2003) säger att kvinnor även förväntas 
vara varma och stödjade människor som uppmuntrar till delaktighet. Monica säger att hon 
brukar lyssna och vara där för sina medarbetare. De kan diskutera om bland annat privata 
saker och kan då få reda på hur personen i fråga mår. För att kunna lyssna och uppmuntra 
medarbetarna så försöker hon vara den synliga chefen. Emma är en väldigt social person 
vilket gör att hon gillar att ha de anställda när sig. Under fikarasterna och informella 
möten brukar de diskutera om vardagliga saker. Hon tycker att de främjar till en bra 
kommunikation vilket leder till att hon kan få en bra bild över hur medarbetarna mår. För 
att uppmuntra de anställda brukar hon säga eller skriva det till dem när det utfört en 
uppgift.  Lasse är en person som har medarbetarna nära sig och detta gör att han även 
brukar lyssna på dem. Speciellt över fikarasterna men även samtidigt som de arbetar 
eftersom de är i samma rum, där kan de utbyta idéer och föra diskussioner. När Lasses 
medarbetare har gjort ett bra arbete brukar han uppmuntra dem med att säga att det var 
bra gjort. Olof tycker det är viktigt att kunna lyssna på sina medarbetare. Det han menar 
med att lyssna på sina medarbetare är att Olof själv inte kan allt utan genom att lyssna på 
andra kan han lära sig nya saker. Dessutom tycker han att det är bra att ställa frågor. Detta 
kan vi koppla till Wennberg (1997) som säger att kvinnor är bättre på att lyssna än män. 
Detta återkopplas till Olof som lyssnade på de anställda på ett lärande sätt och inte som 
att lyssna på de anställda för att ta reda på hur de mår. Detta kan bero på hur frågan 
tolkas, men de övriga tre respondenterna såg det som att verkligen lyssna på de anställda 
för att se hur de mår. Även om Lasse kanske kan vara inne på samma spår som Olof, med 
att utbyta idéer. Så att kvinnorna i detta fall verkligen är de lyssnande och männen de mer 
utbytande av idéer och lärande ting. 
 

5.3.2 Manligt ledarskapsbeteende 
Enligt Wennberg (1997) och Bolman och Deal (2003) är de manliga cheferna 
självständiga, kraftfull och beslutsamma. Lasse står fast vid de beslut som han tar och 
ändrar sig inte förrän de anställda blir irriterade på honom. Detsamma gäller för de övriga 
tre respondenterna, Olof, Monica och Emma. Olof tycker att sina beslut oftast är de rätta 
besluten och därför står han fast vid vad han sagt. Skulle Emma behöva förhandla om ett 
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beslut så gör hon det. Monica är inne på samma spår skulle hon märka att beslut är dåligt 
så vill hon rätta till det. Monica vill kunna visa att hon kan ändra sig om ett felaktigt 
beslut skulle ägt rum, alla människor kan ha fel. Dessa fyra chefer är beslutsamma 
personer och på så sätt även själständiga för att de kan fatta egna beslut. Men Emma och 
Monica kan däremot släppa efter lite mer på de beslut som tagits i jämförelse med Lasse 
och Olof, beslutet är inget de i synnerhet ändrar med detsamma. Vilket gör att de inte ser 
effektiviteten i det hela på samma sätt. Deras sätt att se på det är att skulle nu männen 
släppa på sitt beslut så försvinner deras kraftfulla image som chef. Medan kvinnorna 
kanske inte har detta synsättet på kraftfullhet. 
 
Börjesson (1992) skriver att män har en tendens att inte sprida informationen eftersom de 
vill ha den bästa informationen för sig själva. Utifrån empirin har de manliga 
respondenterna informerat sina anställda och tycker det är viktigt, de försöker ge 
information till rätt person. Emma och Monica försöker gör sitt bästa för att kunna ge ut 
information. Emma brukar även har kontinuerliga möten för att informationen ska 
komma ut ännu bättre. Dessa chefers uppfattning om att få ut information i företaget 
anses viktigt. Vilket i männens uppfattning är att öka effektiviteten i företaget genom att 
få ut information, som vi återigen kan se från Börjesson (1992) att män helst vill ha den 
viktiga informationen för sig själva. Vilket kan innebära att männen har större fokus på 
uppgiften och vill få den avklarad. 
 
Wennberg (1997) och Bolman och Deal (2003) tar upp att män är tävlingsinriktade vilket 
medför att de är för konkurrens, samt att Börjesson (1992) skriver att män har ett makt 
begär. Wennberg (1997) påstår även att männen strävar efter bättre status än sina 
kvinnliga medarbetare. Männen anser att de får sin identitet genom hårt arbete. Lasse 
tyckte att konkurren är viktigt, utan den skulle det vara svårt att utvecklas. Med hjälp av 
konkurrensen tycker Lasse att han kan prestera bättre. Emma som inte upplevt någon 
konkurrens i sitt arbete tycker inte det skulle skada med lite konkurrens för att öka 
prestationen, lite det som Lasse är inne på. Monica som anser att konkurrens inte hör 
hemma i hennes ledarskapsstil, utan är mer för att hjälpa varandra. Olof är på samma spår 
som Monica, skulle konkurrens förekomma skulle de anställda arbeta åt olika håll. 
Genom detta kan vi se att Lasse och Emma är inne på lite samma spår och Monica och 
Olof på samma. Dessa fyra chefer visar att de ser det effektiva ledarskapsbeteendet på 
olika sätt hur konkurrens kan öka det effektiva ledarskapet. Genom att konkurrens kan 
öka prestationen eller att de anställda kommer gå åt olika håll. 
 
 
 
 
 
 
 



37 

 

5.4 Återkoppling till modell 
Här har vi utvecklat vår tidigare modell. För att förstår hur de olika beteendena hänger 
ihop mellan varandra de har ändrats under tidens gång från teori till analysen. 
 

 
 
  

Figur 5:1 Sammanfattande modell av analysen 
 Källa: Egen bearbetning 
 
Modellen ser nu ut på ovanstående sätt, genom det som framgick av teorin kopplat till 
empirin. Vilket var svårt att dela in manligt och kvinnligt ledarskapsbeteende till relation 
och uppgiftsorienterat beteende. Utan att de båda lånade av varandra för att skapa deras 
egna effektiva ledarskapsbeteende. Därför är det svårt att definiera vad som är manligt 
och kvinnligt beteende i relation till relationsorienterat och uppgiftsorienterat beteende. 
Där med har denna omgjorda modell från figur 2:1 till den nuvarande figur 5:1 gjorts för 
att belysa vad som framgåt i analysen. Det som framgick var att det kvinnliga 
ledarskapsbeteendet lånar av både relation och uppgiftsorienterat beteende för att få ett 
effektivtledarskap, detsamma gäller det manliga ledarskapsbeteendet.  
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6 SLUTSATS 
 
I slutsatsen kommer vi att redogöra för de slutsatser som genererats i analyskapitlet.  
 
Uppsatsen syfte är att vår problemformulering ska besvaras med hjälp av insamlad empiri 
och sedan analyseras mot olika teorier som vi valt. Vår problemformulering lyder: Vilka 
likheter och skillnader finns det mellan kvinnliga och manliga mellanchefers uppfattning 
om effektivt ledarskapsbeteende? 

 
Vi kunde konstatera att det var svårt att tydligt säga vad som var speciellt för kvinnligt 
och manligt ledarskapsbeteende. Eftersom cheferna vi intervjuade hade väldigt olika 
beteenden, både skillnader i det kvinnligt och manligt beteende samt skillnader i uppgifts- 
och relationsorienterat beteende. Vilket gör att vi inte kan lägga det kvinnliga eller det 
manliga i ett av dessa beteenden. För både de kvinnliga och manliga cheferna plockar de 
bitarna som de anser passar dem bäst för att kunna utöva sitt ledarskap. Det vi vill påvisa 
med vår slutsats är att chefernas uppfattning om effektivt ledarskapsbeteende varierade på 
grund av att de inte fokuserade på manligt och kvinnligt beteende. Vi har kunnat 
konstatera att individen drar åt sig olika beteenden beroende på var de arbetar, detta kan 
göra att de i vissa fall är relationsorienterade och i annat fall är de uppgiftsorienterade. 
Detta beror på att fokus inte bör läggas på skillnaderna, utan vad som utgör effektivt 
ledarskapsbeteende. Det vi nu kom fram till i slutsatsen var att i det stora hela så kan de 
kvinnliga cheferna vara uppgiftsorienterade i sitt beteende likväl som männen som kan ha 
ett relationsorienterat beteende.  
 
Det fanns inga tydliga bevis på att den mansdominerade arbetsmiljön förhindrade de 
kvinnliga cheferna från att arbeta effektivt. De hade ett socialt beteende som vi anser 
bidrar till att de kunnat anpassa sig till miljön och på så sätt kunna utnyttja deras potential 
som effektiva chefer. Vår studie visade att även de kvinnliga cheferna hade en tendens att 
vara auktoritära och ge hårda direktiv, speciellt när de ville få något gjort. De manliga 
cheferna hade stort fokus på att vara demokratiska och verkligen hjälpa och lyssna på 
sina medarbetare. De tycker att det är viktigt att kunna lära sig nya saker. Detta tror vi 
beror på att de inte besitter all kunskap inom vissa områden, istället tvekar de inte att 
fråga sina medarbetare om råd. Detta kan också bero på att de är trygga i sina roller och 
har en bra kontakt med sina medarbetare. 
 
Som i den konkurrensmässiga biten är det svårt att se någon direkt likhet eller skillnad 
mellan könen. Männen anses vara de som är konkurrensmässiga, men även kvinnorna 
kunde vara lika konkurrensmässiga som männen. Två av de olika könen ansåg att det 
ökade prestationen samt att de andra två ansåg att det blev mindre effektivt då de inte 
arbetade åt samma mål .  
 
 
De skillnader som framkom var att de manliga cheferna inte höll sig till att vara 
uppgiftsorienterade. De manliga cheferna hade tendens att inte lägga ner mycket tid på 
planering, utan lät andra planera åt dem eller så anpassade de sig efter medarbetarnas 
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planeringar. Istället visade det sig att de kvinnliga cheferna noga planerade sina 
arbetsuppgifter, vilket vi kan relatera till det uppgiftsorienterade beteendet.  
Under intervjuerna kunde vi konstatera att de kvinnliga chefer var mer pratglada än vad 
de manliga cheferna. Detta kan återkopplas till vår empiri, där det tydligt går att se att de 
kvinnliga cheferna hade mer att säga.  
 
Vi kunde konstatera att de kvinnliga cheferna uppfattade att det fanns en skillnad på att 
arbeta med manliga och kvinnliga chefer. De nämnde att de manliga cheferna var mer 
rakt på sak och att de kvinnliga cheferna blandade in känslor i sitt arbete. Det som 
framkom var att när de kvinnliga cheferna arbetar tillsammans med manliga medarbetare 
blev deras beteende mer riktat mot uppgiftsorienterat beteende. De tycker att det är lättare 
att arbeta med män eftersom de är mer rak på sak i deras sätta att tänka. Men när könen 
blandades blev det mindre prat och mer fokus på att få uppgiften gjord. Detta tror vi kan 
bero på att i de undersökta företagen fanns det inte många kvinnliga chefer och därför 
kunde de manliga cheferna inte svara på om det finns skillnader, då de till stor del arbetar 
med män. 
 
Det som var gemensamt för de båda kvinnliga cheferna var att de hade en förebild, 
medan de manliga saknade en förebild. Den bild vi fick av de kvinnliga chefernas syn på 
sitt ledarskap var att de hade en stor del manliga beteendemönster, som vi tror kan bero 
på att de arbetar i en mansdominerad miljö. Vilket gör att de kvinnliga cheferna måste 
anpassa sig efter deras beteende.  
 
 
De likheter som vi kunde identifiera var att alla intervjuade chefer ansåg att de står fast 
vid sina beslut, eftersom de ansåg att de hade tagit rätt beslut. Detta kan vi koppla till 
deras samarbete med deras medarbetare, vi tror att deras beslut har ett bra beslutsunderlag 
eftersom de har ett nära samarbete med sina medarbetar och kan få tag på nyttig 
information som gör att de kan ta ett bra beslut. Både de manliga och kvinnliga cheferna 
kunde ändra sig i sitt beslut, om det skulle vara någorlunda fel. 
 
Det som tydligt framkom från respondenterna, var att det i dessa företag inte fanns någon 
fokus på könsrollerna utan att de fokuserade på personligheten. De tyckte att det borde 
finnas skillnader, på grund av att båda könen skiljer sig i beteendet. På grund av ett 
socialt beteende har de istället fokuserat på individen och vad de kan prestera. De har inte 
betydelse om chefen är en man eller kvinna. 
 
Vi kunde se en likhet mellan de kvinnliga och manliga cheferna, det var att dem tyckte att 
det var viktigt med mänskliga relationer. Genom att hålla kontakten och få medarbetarna 
att trivas på sitt arbete samt att få sina medarbetare att arbeta ihop. Vilket ökar de 
mänskliga relationerna när de arbetar ihop där de kan konversera, lyssna och lära av 
varandra. Vi kunde se att de kvinnliga och manliga cheferna ville ge ut information till 
alla på företaget, som också troligen kommer att öka effektiviteten på företaget när alla 
medarbetarna är med på vad som händer. Vilket vi kan se att de kvinnliga och manliga 
cheferna utövar ett effektivt ledarskapsbeteende. Genom att de försöker få ut information, 
kommer det även bli lättare för chefernas framtida fortsättning i deras arbete. 
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Vi kom fram till att både de manliga och kvinnliga cheferna hade tendensen att ha ett 
relationsorienterat beteende i deras arbete. De föredrog att utföra sina uppgifter 
tillsammans med sina medarbetare för att kunna få in så mycket information som möjligt, 
för att sedan kunna utföra uppgiften på ett effektivt sätt. Vi kan dra en slutsats att de 
personer som vi intervjuat är sociala, vilket lätt kan kopplas till varför de föredrar att 
arbeta i samverkan med deras medarbetare.  
 
 
Våra reflektioner på studien som gjorts är att det gick bra med några små uppehåll i 
processen. Dessa var problemet med att hitta respondenter som passade in på våra krav. 
Det tog ganska lång tid innan vi fick ett grepp på vårt ämnesområde, vilket gjorde att vår 
problemformulering och syfte ändrades under studiens gång. Vi har valt att bortse från 
åldern, då vi anser att åldern inte har någon stor betydelse för vår studie. Eftersom vi 
riktat in oss på kvinnligt och manligt ledarskapsbeteende. 
 
Denna studie kan vara till nytta för de kvinnliga och manliga chefer som vill lära sig mer 
hur det fungerar att arbeta med kvinnor och män. Detta kan ge en inblick och se hur de 
själva fungerar som chefer. Genom att läsa denna studie tror vi att många säkerligen 
kommer känna igen sig någonstans. Om de känner igen sig kanske de till och med kan 
förbättra sitt sätt att leda eftersom de förmodligen har lärt sig något av studien. 
 
Eftersom vår studie utfördes på mansdominerade arbetsplatser skulle vi vilja se att en 
liknande studie gjordes på kvinnodominerade arbetsplatser. För att se vad som kan 
komma fram i den studien om det skulle vara liknande de slutsatsers som vi har fått fram 
eller något helt annat. Vår studie gjordes endast på tre företag och det skulle även vara 
intressant att i framtiden göra en enkätundersökning för att se vad företag i Sverige anser 
om kvinnligt och manligt ledarskapsbeteende. 
 
Valet att ha tre företag istället för två har haft en ganska stor inverkan på hur åtminstone 
två respondenter har svarat. Då ett företag vi intervjuat hade en kvinnlig och en manlig 
mellanchef. Detta kan ha påverkat hur dessa respondenter har svarat då de kommer från 
en gemensam företagskultur. Detta kan ha gjort att de svarat ganska likt fastän de är 
kvinna och man. Vi tror att datainsamlingsmetoden haft en stor inverkan på hur 
respondenterna har svarat. Eftersom intervjuarna var kvinna och man var det svårt att 
påverka hur respondenterna svarade. Hade det istället varit två kvinnliga eller två manliga 
intervjuare, så kan svaren ha vinklats åt ett håll då till exempel en manlig chef hade känt 
sig trygg när två män intervjuat honom. Men hade det varit två kvinnliga intervjuare hade 
han nog svarat annorlunda då han kanske känt att han måste svara på ett visst sätt. 
 
Antagligen har våra val av de olika teorierna spelat en stor roll för hur vår slutsats har 
utformat sig och hur denna studie har genomförts. Skulle vi använda en annan teori som 
utgångspunkt samtidigt gått tillväga med vår metod på ett annorlunda sätt skulle 
förmodligen inte svaren bli desamma. Men av de val vi gjort tror vi har gett läsaren en 
ganska bra och generell bild av vilka likheter och skillnader det finns mellan kvinnliga 
och manliga mellanchefers uppfattning om effektivt ledarskapsbeteende.  
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 
Utgångspunkt 
Vi börjar med att presentera oss och frågar om det går bra att spela in intervjun 
Är det okej om vi spelar in intervjun? Anledningen till att vi spelar in är för att vi ska 
kunna koncentrera oss på intervjun samt kunna återge intervjun och på så sätt försvinner 
inte viktig information.  
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
Inledning 

• Vad är dina uppgifter som chef? 
• Vad är manligt och kvinnligt ledarskap för dig? 

 
Manligt beteende  
 

• På vilket sätt är konkurrens viktigt för dig i ditt arbete? 
• Hur fri är ni i dina arbetsuppgifter? 
• På vilket sätt står ni fast vid dina beslut som du tar? 
• På vilket sätt känner ni att ni arbetar för mycket?  

- Varför är det så...? 
• Hur bra är ni på att informera dina medarbetare? 

 
Kvinnligt beteende 
 

• Har ni någon förebild och i så fall vem och varför? 
• Hur hjälper ni era medarbetare med sina arbetsuppgifter? 
• På vilket sätt brukar ni lyssna på era medarbetare? 
• På vilket sätt brukar ni uppmuntra era medarbetare? (genom delaktighet?) 
• Hur planerar ni er arbetstakt?  
• Är ni en person som gillar att ha era medarbetare nära dig?  

- Varför är det så...? 
 
Manlig/kvinnligt 
 

• Ser ni några skillnader på hur kvinnliga och manliga chefer beter sig? 
• Tycker ni att det är någon skillnad att arbeta ihop med män eller kvinnor? 

-I så fall på vilket sätt?  
• På vilket sätt arbetar ni för att lösa problem? (Arbetar ni i grupp med att lösa 

problem eller arbetar du självständigt) 
 

Uppgiftsorienterat beteende 
 

• Hur planerar ni era arbetsuppgifter? 
• Hur hjälper ni de anställda att utföra sina uppgifter? 



 

• Vad gör ni för att uppnå företagets mål?  
• Vilka typer av roller har ni i företaget? (klara roller-oklara?)  
• Hur är rollfördelningen i företaget? 
• Hur går ni tillväga när ni tar er an en ny uppgift? 
• Hur viktigt är det att riktlinjerna följs av de anställda? 
 

Relationsorienterat beteende 
 

• Hur viktiga är de mänskliga relationerna för er? 
• Låter ni de anställda ha ett eget självstyre när de utför sina uppgifter? 
• På vilket sätt kommer ni bra överens med era medarbetare? 
• Vilken kontakt tycker ni att ni har med era medarbetare?  

- Vilken betydelse har det för er och för era medarbetare? 
- Vilken betydelse har det på arbetsplatsen? 
- Vilken betydelse har det utanför arbetsplatsen? 

• Vad har ni för relation till de anställda?   
- I vilken utsträckning        –betydelse 

• Hur ofta kommer ni överrens med era medarbetare? 
 

Effektivitet 
 

• Hur beroende är ni av era anställda i ert arbete? 
• Vad gör företaget för att uppnå de uppsatta målen? 
• Vad gör ni för att få tag på rätt information? 
• Har företaget någon officiell definition av ”effektivt ledarskap”?  
• Vad anser ni är en effektiv chef? 
• Vad krävs det för att bli en effektiv chef? 
• Hur får ni med de anställda på nya uppgifter? 
• Kan ni koppla effektivitet till ledarskap? 
• Hur arbetar ni effektivt i företaget? 

- Hur gör ni för att bibehålla denna effektivitet? 
 
Övriga frågor 
 

• Hur länge har ni arbetat i företaget? 
• Vad har ni för utbildning?  
 

Avslutande del 
Har Ni något att tillägga? 
Kan vi återkomma med ytterliggare frågor via email om det skulle behövas? 
Tack för Er medverkan! 
 


