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ABSTRACT 
 
Titel: Kvinnor som ledare i ett kooperativt företag 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Cristian Sayas Cuaréz och Talin Stepanian 

Handledare: Maria Fregidou-Malama, Ph.D 

Datum: 2010 - 01  

 
Syfte: Dagens samhälle präglas av målorientering, stress och effektivitet, den som 

väljer att ha en chefsposition väljer också att ha mindre tid för familjen och för sig 

själv. Forskningen har under de senaste åren visat att arbetstempot har ökat och att 

flera chefer/ledare blir utbrända på grund av det stress de utsätter sig för. Därför 

anser vi att det är intressant att undersöka i synnerhet den kvinnliga ledarens 

drivkrafter och ledarskap i ett kooperativt företag. Syftet med undersökningen är att 

ta reda på och besvara följande två frågor: 

 
• Vad drev de kvinnliga ledarna i Folksam att ta chefpositionen och hur leder 

dem? 

• Hur uppfattar medarbetarna sin ledares ledarskap? 

 
Metod: För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ undersökning genomförts. Vi 

har intervjuat två kvinnliga ledare och två medarbetare på Folksam. Intervjuerna 

har spelats in och transkriberats på datorn. De har sedan analyserats och jämförts 

med den teoretiska referensramen.  
 
Resultat & slutsats: Den främsta drivkraft hos ledarna i denna studie är 

utmaningen att ta sig an en chefsposition, de vill testa nya saker och rädds inte för 

att misslyckas. Lönen är en annan drivkraft, vi har dock sett att betydelse för lönen 

varierar med åldern. Det är viktigare att ha ett jobb man trivs med. Andra 

drivkrafter är att göra medarbetare nöjda, få en fungerande grupp, kunna påverka, 

förändra den egna och gruppens situation. Studien visar också att de två 

gruppledarna på Folksam har en demokratisk ledarstil, de är starka, självständiga, 

duktiga och orädda. De är demokratiska för att de arbetar i ett kooperativt företag, 
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där genomsyrar demokratin och jämlikheten. De två medarbetarna i denna studie 

tycker också att ledarna är demokratiska och att de engagerar gruppen i det ledarna 

gör dessutom känner de mycket stöd från ledarna. Ledarnas och medarbetarnas 

uppfattning vad gäller egenskaper hos en ledare stämmer överens till stor del. Vi 

anser att ledarna och medarbetarna delar samma uppfattning om begreppet 

ledarskap på Folksam.  
 
Förslag till fortsattforskning: Det vore intressant om en undersökning skulle göras 

med de kvinnliga ledarnas anhöriga, en fråga skulle lyda: hur stor påverkan har 

ledarnas arbete på familjen. Det vore också av intresse att se de manliga ledarnas 

uppfattning angående kvinnliga ledare och hennes sätt att leda. 
 
Uppsatsens bidrag: Vår förhoppning är att studien bidrar med ny kunskap om 

ledarskap och i synnerhet kvinnligt ledarskap i kooperativ.  
 
Nyckelord: Kooperation, ledarskap, kvinnligt ledarskap, nätverk, drivkraft, 

familjelivet och Folksam. 
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Level: 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thesis for 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Aim: Today´s society characterized of setting targets, stress and efficiency. The 

person who select a managerial position also select to have less time for the family 

and for himself. In recent years has research shown that workrate has increased and 

that managers/leaders get burned out because of all the stress. Therefore, we think it is 

interesting to look into particular at the female leader´s drive forces and leadership in 

the cooperative company. The aim of this study is to explore and answer the 

following two questions: 
 

• What drove the female leaders at Folksam to head position? 

• How do employees perceive their leader's leadership? 
 
Method: To achieve the study's purpose, has a qualitative survey carried out. We 

have interviewed two female leaders and two employees at Folksam. The 

interviews were recorded and transcribed on the computer and then analyzed and 

compared with the theoretical framework. 
 
Result & Conclusions: The main drive force of the leaders in this study is the 

challenge to take a leader position. They want to try new things and are not afraid 

to fail. The salary is another drive force, but we have found out that it is not too 

important and it varies with age. More important is to have a job that you enjoy. 

The study has also shown that the two leaders at Folksam have a democratic 

leadership style, they are strong, independent, smart and fearless women. They are 

democratic because they work in a cooperative company, where democracy and 

equality permeates the entire company. The employees in this study think also that 

the leaders are democratic. They feel the leaders support them and they engage the 
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group in what they do. We believe that leaders and employees at Folksam share the 

same view on the concept of leadership. 
 
Suggestions for future research: It would be interesting if a study would be done 

with the women leaders' relatives, a question would be: how much their work 

actually affect the family? Leadership at Folksam could also seen out of men 

perspective, a question would be: what perception have men on women leaders and 

their way to lead at Folksam? This study contributes new knowledge about 

women§ in the cooperative. 
 
Contribution of the thesis: Our hope is that the study contributes with new 

knowledge about leadership and in particularly women's leadership in cooperatives. 
 
Key words: Cooperative, leadership, female leadership, networking, driving 

forces, family life and Folksam. 
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Förord 

Vi vill tacka alla som har bidragit till att denna studie har blivit möjligt. Till våra 

respondenter, vill vi tacka så mycket för er tid och engagemang utan er hjälp hade det 

inte gått att genomföra denna studie. Ett stort tack även till vår handledare som gav 

oss vägledning, nyttiga synpunkter och kommentarer under denna process. 

 

 



 

 7 

Innehållsförteckning 
Abstrakt……………………………….........................................................................I 

1. Inledning ............................................................................................................ 9 
1.1 Bakgrund ........................................................................................................................................................9 
1.2 Problemformulering............................................................................................................................... 10 
1.3 Syfte och avgränsning ............................................................................................................................ 10 
1.4 Disposition.................................................................................................................................................. 11 
2. Metod .............................................................................................................. 13 
2.1 Tillvägagångssätt ..................................................................................................................................... 13 
2.2 Kvalitativ forskningsmetodik ............................................................................................................. 14 
2.3 Intervju .......................................................................................................................................................... 15 
2.4 Reliabilitet och validitet ........................................................................................................................... 16 
2.5 Källkritik ......................................................................................................................................................... 16 
2.6 Dataanalys .................................................................................................................................................... 17 

3. Teorisk referensram ......................................................................................... 18 
3.1 Ledarskap i kooperation....................................................................................................................... 18 
3.2 Ledarskap.................................................................................................................................................... 20 
3.3 Medarbetarnas syn på ledarskap...................................................................................................... 24 
3.4 Hinder och möjligheter till chefspositioner ................................................................................. 25 
3.5 Förebilder och drivkrafter till chefspositioner ........................................................................... 28 
3.6 Reflektion över teorierna ..................................................................................................................... 30 
4. Empiri............................................................................................................... 32 
4.1 Kooperativ företag – Folksam ............................................................................................................ 32 
4.2 Ledarskap.................................................................................................................................................... 34 
4:3 Den kvinnliga ledaren på Folksam och hennes egenskaper ................................................. 36 
4.4 Hinder och möjligheter till chefspositioner ................................................................................. 38 
4.5 Förebild och drivkrafter till chefspositioner ............................................................................... 39 
4.6 Reflektion över empiri........................................................................................................................... 41 
5. Analys .............................................................................................................. 43 
5.1 Ledarskap.................................................................................................................................................... 43 
5.2 Hinder och möjligheter till chefspositioner ................................................................................. 45 
5.3 Förebild och drivkrafter till chefspositioner ............................................................................... 47 
5.4 Reflektion över analys ........................................................................................................................... 48 
6. Slutsats ............................................................................................................ 50 
6.1 Svar på frågeställningar ........................................................................................................................ 50 
6.2 Reflektion över det egna arbetet....................................................................................................... 51 
6.3 Reflektion över metod ........................................................................................................................... 52 
6.4 Tankar och förslag till fortsatt forskning....................................................................................... 53 
 

Bilaga 1 Intervjumall för chefen 
Bilaga 2 Intervjumall för medarbetare 

Källförteckning 

Litteratur 

Artiklar 

Internet 



 

 8 

Figurer 

 Figur 1 Disposition av arbete………………………………………………12 

 Figur 2 Rons-modell………………………………………………………...23 

 



 

 9 

1. Inledning 

Här presenteras bakgrund, problemformulering, syfte samt en avgränsning för 

studien och dess disposition. 
 

1.1 Bakgrund 

Det är många som undrar varför det finns få kvinnliga chefer och ledare, om vi istället 

vänder på detta resonemang och frågar varför det finns många manliga chefer och 

ledare? Kan det ha att göra med att kvinnor inte är lämpliga som ledare? Har det att 

göra med könen och kvinnans egenskaper? Dagens samhälle präglas av 

målorientering, stress och effektivitet, den som väljer att ha en chefsposition väljer 

också att ha mindre tid för familjen och för sig själv. Forskningen har under de 

senaste åren kommit fram att tempot har ökat och att flera chefer/ledare blir utbrända 

på grund av det stress de utsätter sig för (Arhén, 1996). Därför anser vi att det är 

intressant att undersöka i synnerhet den kvinnliga ledarens drivkrafter och ledarskap i 

ett kooperativt företag.  

Under det senaste århundradet har kvinnor upplevt en stor förändring i Sverige. Det 

började med att kvinnor fick rösträtt år 1919, två år senare, 1921, blev gifta kvinnor 

myndiga vid 21 års ålder (Arhén, 1996). För fattiga och kvinnor som grupp var 

utbildning och skolgång ett problem, om en kvinna utbildade sig var för att ha en 

livförsäkring, med det menades att om hon inte skulle hitta en man att gifta sig med, 

hade hon ändå sitt yrke kvar. Kvinnorna skulle bli mödrar och hemmafruar, de skulle 

ta hand om familjen och uppfostra barnen medan mannen hade huvudansvaret, han 

skulle arbeta och försörja familjen. Detta förändrades dock år 1842 i samband med att 

den allmänna folkskolan för både flickor och pojkar infördes av riksdagen (Populär 

Historia, 2000). Arhén (1996) anger att det dröjde enda fram till 1927 förrän staten 

öppnade ett läroverk för kvinnor.  

Idag har kvinnor en mer jämställd ställning, de har möjlighet att studera, göra karriär, 

göra värvningstjänst och ta chefansvar. Detta har blivit möjligt tack vare den svenska 

lagstiftningen och den allmänna samhällsutvecklingen som har pågått under alla dessa 

tider. Trots att jämställdheten har ökat i Sverige och att år 1995 valdes landet av FN 

till bäst jämställt land, finns det fortfarande ett stort glapp vad det gäller kvinnor i 

chefpositioner. Det är fortfarande det manliga könet som dominerar och har de flesta 
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chefspositioner. En undersökning gjort av Statistiska centralbyrå visar att 28 procent 

är kvinnliga chefer mot 72 procent manliga chefer (Statistisk centralbyrå, 2006:102). 

Det finns dock några undantag, det hittar vi inom den kommunala sektorn (Statistisk 

centralbyrå, 2009). Även inom kooperationen är jämställdheten balanserad mellan 

män och kvinnor (Coompanion, 2010). Bank och försäkringsbranschen är relativt sett 

jämställda, en minskning har dock skett under det senaste året. Andelen kvinnliga 

chefer har minskat från 34 procent till 32 procent. En undersökning som publicerades 

i Dagens Nyheter visar att andelen kvinnliga chefer har minskat med 2 procent i 

landets aktiebolag, till 25 procent mellan 2008 och 2009 (DN, 2009, Ekonomi). 

Andelen kvinnliga chefer i ett kooperativ företag som Folksam ligger på 44 procent 

(Folksam, 2009, Medarbetare i siffror ).  

Med kooperativt företag menas att företaget är demokratiskt styrt och ägd av sina 

medlemmar tillsammans. Varje medlem får ut lika mycket i vinst som den har satsat i 

företaget, därför blir fördelningen rättvist (Om kooperativ, 2009). Vi har valt företaget 

Folksam som är ett kooperativ företag och ett försäkringsbolag som sysslar med 

pension, sparande och lån (Folksam, 2009, Korta fakta). 

Enligt Wilson (1998), har kvinnan förmågan och ambitioner samt är hon full 

medveten av de krav som ställs för att bli chef. Han menar att det är den rådande 

kultur på arbetsplatser som påverkar om kvinnan väljer att ta ett chefarbete eller inte. 

Marshall (1993), är överens med Wilson, han ser inte heller några hinder att ha 

kvinnor i ledandet positioner. Med anledning av ovanstående vill vi i denna studie 

fokusera på ledarskap och drivkrafter hos de kvinnliga chefer och ledarna i ett 

kooperativt företag som Folksam.   
 

1.2 Problemformulering  

Därför vill vi undersöka följade frågor: 

• Vad drev de kvinnliga ledarna i Folksam att ta chefpositionen och hur leder dem? 

• Hur uppfattar medarbetarna sin ledares ledarskap? 

 

1.3 Syfte och avgränsning 

Vi har valt att studera ledarskap ur ett genus perspektiv och inom kooperativ företag. 

Största fokus ligger på kvinnligt ledarskap inom Folksam, vårt intresse för ledarskap 
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och kooperativt företag väcktes efter en presentation av en person som senare kom att 

bli vår handledare.  

Syfte med denna studie är att analysera kvinnligt ledarskap utifrån ledarnas och 

medarbetarnas perspektiv på Folksam. Vi utgår ifrån det kooperativa företaget 

Folksam. Vi baserar arbetet på intervjuer med två ledare på Folksam samt en 

medarbetare från respektive ledare. De områden vi har undersökt närmare på är 

Gävleborgs- och Stockholmsområden. 
 

1.4 Disposition 

Det finns 6 kapitel i denna studie. Dessa är Inledning, Metod, Teori, Empiri, Analys 

och Slutsats. I inledningen presenteras ämnen för läsaren genom att presentera en 

bakgrund om kvinnors historik och här ges även en inblick om de bakomliggande 

orsaker till varför det finns få kvinnliga chefer. Syftet med bakgrunden är att ge 

läsaren överblick över det som ska behandlas. Bakgrunden skall väcka intresse och få 

läsaren att vilja läsa vidare. I samma kapitel presenterar vi bland annat två 

frågeställningar, det är dessa frågor som skall utredas i undersökningen.  

I metod kapitlet beskriver vi vilka urval som har gjorts och hur förberedelserna inför 

empiriinsamlingen har gått till. Vidare berättar vi om empiri insamlingen och 

bearbetning av den. Därefter tar vi upp källornas kvalitetsaspekter och även risker för 

feltolkningar som dessa kan ge upphov till.  

Teoridelen är nästa kapitel, dessa teorier anser vi är relevanta för undersökningens 

syfte. Teoridelen inleder med en presentation av kooperation för att få en bild av hur 

ett kooperativ företag ser ut och hur det fungerar. Ett avsnitt handlar om ledarskap, 

där finns flera underavsnitt. Ett underavsnitt är feminina och maskulina egenskaper, 

för att se om de karakteristiska dragen hos båda könen har betydelse vid ledarskap. 

Syfet med ledarskaps avsnitt är att förklara innebörd av chefskap, manligt och 

kvinnligt ledarskap, ledarstil och ledarbeteende.  

I nästa avsnitt tar vi upp kvinnornas möjligheter och hinder att göra karriär. Glastaket, 

nätverk och mentorskap är begrepp som vi tar upp i detta avsnitt. Här behandlar vi 

även familjens betydelse för karriären. Teoridelens sista avsnitt behandlar viljan och 

drivkrafter till toppositioner.  

I det fjärde kapitlet presenteras det empiriska materialet som har samlats in genom de 

personliga intervjuerna. Vi har valt att presentera varje respondent för sig men deras 
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berättelser kommer att gå in i varandra under respektive rubriker.  

Efterföljande kapitel är Analys, här analyserar och diskuterar vi den information som 

har tagits fram ur empiri. Det är vår uppgift att tolka och analysera respondenternas 

svar om bland annat deras drivkraft till karriär, hinder och möjligheter de har mött på 

deras väg till chefspositioner. 

Vid avslutandet kapitlet, Slutsats, presenterar vi våra tankar och reflektioner på ett sätt 

som hjälper att återkoppla till inledningen och besvarar våra frågeställningar (Se Figur 

1- Disposition av arbete). 

 

Figur 1: Disposition av arbete 
Källa: Egen modell. 
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2. Metod 
I detta avsnitt beskrivs undersökningens tillvägagångssätt, den innehåller vilken 

metod för forskning som har använts, vilka respondenter som har valts dessutom 

redogörs hur intervjuerna gick till. Vidare beskrivs hur intervjumallen har utformats 

samt begreppen reliabilitet och validitet. I sista delen av detta avsnitt tas metodkritik 

och källkritik upp.  
 

2.1 Tillvägagångssätt 

Vid data insamling finns det två metoder som kan tillämpas; dels primär- och dels 

sekundärdata. Den första metoden, primärdata, finns inte i en fast form utan det är 

forskaren själv som samlar in data. Det finns olika varianter av primärdata, 

exempelvis observationer, intervjuer, enkäter. Den andra metoden kallas för 

sekundärdata, här finns däremot befintliga insamlade data. Dessa kan vara i form av 

böcker, artiklar, avhandlingar, webbplatser på internet och tidigare examensarbete 

inom området (Jacobsen, 2002). 
 
Insamling av primärdata 

Det finns olika varianterna av primärdata, enkät och direkt observationer är några. 

Intervjuer kan ske på olika sätt, vi valde att göra personliga intervjuer istället för 

telefonintervjuer. Detta för att enligt Jacobsen, (2002) skulle ge bättre respons med 

tanke på ämnet vi undersökte och vårt syfte. Dessutom fick vi möjlighet att läsa av 

kroppsspråket samt ställa följdfrågor. Intervjuer finns i olika former, strukturerade, 

semistrukturerad eller delvis strukturerade, ostrukturerad eller fokuserade samt 

gruppintervjuer (May, 2001). Semistrukturerade intervjuer har inslag av både 

fokuserade och den strukturerade intervjun. De frågor som ställts är specificerade 

dock finns det utrymme för intervjuaren att fördjupa svaren på ett sådant sätt som 

kraven på standardisering och jämförbarhet inte tillåter. Respondenterna får genom 

denna intervjuform möjlighet att besvara frågorna med egna ord (May, 2001). Vi 

valde den semistrukturerade intervjun än den strukturerade eller delvis strukturerade 

form eftersom den var mest användbar för vår studie, den är mindre strukturerade och 

mer öppen. Vi tog första kontakten med respondenterna via telefon, där gav vi dem 

den nödvändiga informationen. Under samtalet kom vi överens att en intervjumall 

(Bilaga 1 och 2) skulle skickas till dem i förväg för att de skulle vara bättre förbereda 
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inför mötet med oss.  
 
Insamling av sekundärdata 

För att få en bättre förståelse av de empiriska resultaten har sekundärkällorna använts. 

Vi har använt oss av olika böcker främst kurslitteratur och tidigare examensarbete. Vi 

har insamlat information genom databaser från Högskolan i Gävle och Uppsala 

universitet. De sekundärkällor som kommer främst att användas inom vårt område är 

ledarskapsteorier, organisationsteori, offentlig statistik, forskningsrapporter och 

aktuella utdrag av olika tidningar. De sökord vi har använt för att ta fram data är – 

ledarskapstil, ledarskap, kooperativ organisation, ledarskap i kooperativ, manligt och 

kvinnligt ledarskap, nätverk, mentorskap chefskap.  
 

2.2 Kvalitativ forskningsmetodik 

Metodval 

Det är främst två forskningsmetoder som används när man gör en undersökning, de är 

kvantitativ eller kvalitativ. I denna undersökning använts en kvalitativ 

forskningsmetod. Enligt Backman, (1998) kännetecknas den kvalitativa 

forskningsmetoden av att man använder verbala formuleringar som är antigen skrivna 

eller talade. Det som kännetecknar den kvalitativa forskningen är att den är flexibel 

och ostrukturerad. De vanliga forskningsmetoderna är fältarbete, personliga 

intervjuer, observationer och sådana studier där forskare och deltagare skapar en nära 

relation till varandra.  
 
Ansats 

En deduktiv analys har använts i denna forskningsmetod vilket innebär att forskaren 

drar slutsatser om enstaka händelser baserad på allmänna principer. Även en induktiv 

analys har gjorts, här utgår vi ifrån händelser, intervjuerna för att sedan koppla de till 

en allmän princip (Foric, 2007).  

Vi har tolkat och jämfört respondenternas svar med teorin, denna kombination av de 

två första metoder kallas abduktion (Gisslén & Widerberg, 2004).  
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2.3 Intervju 

Vi deltog vid alla intervjutillfällen för att få större förståelse och större mängd 

information, intervjuarna var aktiva och lyssnade noggrant på respondenterna. Den 

information som användes kommer från fyra djupintervjuer med två gruppledare och 

två medarbetare på Folksam. Vi anser att denna datainsamlingsmetod var mest nyttigt 

i denna undersökning eftersom vi ville möta dessa personer och få möjlighet att se hur 

deras arbetsplats såg ut och hur de arbetade. Viktigast för oss var att respondenterna 

besvarade våra frågor men utrymme gavs till dem så att respondenterna inte skulle 

känna sig styrda av våra frågor. Vi frågade om det gick bra att spela in intervjuerna 

och de tillät oss att använda bandspelaren under samtliga intervjuer för att minska 

feltolkningar samt för att underlätta för oss vid transkriberingen. Dessutom är en 

bandspelare bra om man vill att samtalet ska flyta på utan några avbrott. Jacobsen, 

(2002) anser att fördelen med en bandspelare är att intervjun flyter på bra eftersom det 

blir mer som ett öppet samtal. Innan intervjutillfällen startades delade vi upp 

intervjufrågorna, detta för att båda ska känna sig delaktiga och engagerade. 

Intervjuerna varade från 30 – 90 minuter och tog plats på respondenternas 

arbetsplatser. Innan varje intervju gav vi en kort presentation av vårt arbete och syftet 

med det. Efter varje intervju frågade vi respondenterna om vi fick skicka en 

redogörelse av intervjun och om vi fick återkomma med eventuella frågor. Det var 

inga som helst problem från deras sida att vi skickade materialet till dem.  
 
Val av respondenter 

Vi valde att göra djupintervjuer med fyra personer, där två var gruppledare och två 

medarbetare. Två viktiga förutsättningar för vårt arbete var att medarbetarna arbetade 

under gruppledarna, detta för att se hur de uppfattade sina ledares ledarskap. En annan 

förutsättning var att företaget som valdes skulle vara ett kooperativt företag eftersom 

vi skriver om kvinnor inom kooperationen. Vi fick kontakt med Folksam genom att 

en av oss sökte deras hemsida på internet, där fanns ett nummer till växeln. Vidare 

blev vi hänvisade till en person på personalavdelningen på Folksam, hon arbetade 

med studentfrågor. Hon ordnade senare de respondenter som vi senare kom att 

intervjua. Vi frågade respondenterna om vi kunde använda deras namn eller förbli 

anonyma, de valde anonymitet. Intervjumallen är uppbyggd av huvudfrågor och 

följfrågor med hjälp av teoridelen. 
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2.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som är viktiga. Med validitet menas att om det 

som forskaren avser att mäta är relevant för dennes undersökning. Vi ska ställa oss 

frågan: mäter vi rätt sak vid rätt tillfälle? Reliabilitet handlar däremot om det går att 

lita på vad författaren har mät, det vill säga pålitlighet i resultaten (Robhan, 2007). 

För att få en balans av både validitet och reliabilitet, ska det som samlats in bearbetas 

på ett noggrant, pålitligt, begripligt och kritiskt förhållningssätt. Skulle flera 

oberoende mätningar av samma område göras och alla dessa skulle komma fram till 

samma resultat, innebär detta att reliabilitet är hög. Vi skickade en intervjumall till 

respondenterna för att de ska kunna förbereda sig inför vårt möte. Detta anser vi 

stärker validiteten eftersom respondenterna kan gå igenom frågorna noggrant och 

förberedda sig på ett bättre sätt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006).  
 

2.5 Källkritik 

Tanken bakom källkritik är att bestämma om källan är valid; mäter vi rätt sak, om 

källan är relevant; väsentlig för den aktuella studien och om källan är reliabel; fri från 

systematiska felvariationer (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). 

Enligt Thurén, (2005), finns det källkritiska kriterier som används för att bedöma 

källor, här ska vi redovisa de viktigaste kriterierna: 

• Tidssamband – med tidssamband menar vi att händelsen i frågan ska vara aktuell för 

att kunna vara säker på att uppgifterna stämmer. 

• Tendenskritik – källan ska vara neutral. 

• Beroendekritik – innebär att man undersöker om källorna är beroende av andra källor.  

• Äkthet – källan måste vara äkta (Eriksson, & Wiedersheim-Paul, 2006). 

 
Som primärdata har vi valt att använda semistrukturerade intervjuer. Vi har tänkt på 

att de egna värderingar och åsikter kan ha påverkat intervjuerna, respondenternas svar 

till frågorna och våra tolkningar av dessa svar kan öka risken att vi har tolkat 

resultatet på vårt eget sätt. För att minska feltolkningar har vi använt oss av en 

bandspelare för att spela in intervjuerna och skickat transkriberingen till 

respondenterna för att kontrollera deras svar. 

Eftersom en sekundärkälla bygger på tidigare källor bör vi ha ett kritiskt 
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förhållningssätt. De böcker som valdes för undersökningen bedömdes som viktiga för 

studiens syfte, därmed begränsades vår teori. Vi är medvetna om att andra litteraturer 

säkerligen hade gett oss andra teorier. För att stärka teoriernas trovärdighet användes 

böcker inom samma ämne. Det var även viktigt att böckerna hade en vetenskaplig 

grund och att dessa källor var aktuella och relevanta för vår tid. Vi använde även äldre 

källor eftersom många andra forskare har tidigare granskat källorna och därmed 

bedömdes de som tillförlitliga. 
 

2.6 Dataanalys 

Först efter att alla intervjuerna var färdiga, började transkriberingen av de inspelade 

intervjuerna. För att få bästa information som möjligt och för att inte förlora 

information avlyssnades de inspelade intervjuerna flera gånger. Den information vi 

fick av alla respondenter jämfördes senare med varandra, gruppledarna för sig och 

medarbetarna för sig samt de emellan. Genom att göra på detta sätt får vi urskilja 

likheter och skillnader i deras svar kring bland annat ledarskap. Efter att 

transkriberingarna slutfördes skickades de vidare till respektive respondent för att 

stämma av felaktigheter. I efterhand kom flera frågor upp som vi saknade svar på, 

respondenterna kontaktades återigen för ytterligare intervju. Ytterligare två personliga 

intervjuer och en e-mailintervju utfördes. Slutligen jämfördes och kopplades svaren 

med teorin för att urskilja olika mönster för hur ledarna ledde samt hur medarbetarna 

uppfattade sina ledare. 
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3. Teorisk referensram 

I detta avsnitt introducerar vi läsaren till de olika teorierna. Dessa teorier betraktas 

som viktiga för att få en uppfattning om begreppet kooperativt företag och ledarskap i 

ett genus perspektiv. Avsnittet avslutas med en reflektion över teorierna. 
 

3.1 Ledarskap i kooperation 

Enligt Bartilson, (1990), innebär en kooperation ”en grupp människor som arbetar för 

gemensamma ekonomiska, sociala och utbildningsmässiga mål via ett affärsföretag” . 

Kooperation är en idé om samverkan, där människor med mindre ekonomiska resurser 

slår sig samman för att lösa de gemensamma behoven och påverka den egna 

vardagen. Sammanslagning bidrar till att dessa människor blir starkare samtidigt som 

deras visioner blir uppfyllda menar Bartilson. 

Medlemmarna i ett kooperativt företag bestämmer på ett demokratiskt sätt i företaget. 

I Sverige drivs oftast ett kooperativt företag som en ekonomisk förening, där är 

ägandet och inflytandet alltid demokratiskt. Detta innebär att en medlem har en röst. 

Till skillnad från ett aktiebolag, där den största ägaren också har det största inflytandet 

i bolaget. Vinsten utgör den största skillnaden mellan en ekonomisk förening och ett 

aktiebolag, i den först nämnda utgör vinsten ett medel och inte ett mål som i 

aktiebolaget. Kooperativet har fler värderingar som är viktiga dock är de främsta 

demokrati och jämlikhet (Initiativ, 2010). 

IKA – den Internationella Kooperativa Alliansen – är den som binder olika typer av 

kooperativ från hela världen och har fastställt följande grundsatser som gäller för alla 

kooperativa föreningar: 
 
1. Öppet medlemskap – öppet och frivilligt medlemskap för alla  

2. En medlem en röst – verksamheten skall ha ett demokratiskstyre 

3. Begränsad ränta på insatskapital – de insatserna från medlemmarna ska vara 

förenligt med deras ekonomi och de ska ha en låg ränta. Syftet är inte att ge 

avkastning på kapital 

4. Överskottsfördelning i relation till nyttjande av föreningen – inget vinstsyfte men 

om det förekommer skall vinsten delas rättvist 

5. Upplysningsverksamhet – spridning på kooperativa idéer  
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6. Samverkan med andra kooperativa organisationer – att aktivt arbeta med andra 

kooperativa organisationer på ett lokalt, nationellt och internationellt plan (Bartilson, 

1990) 

Medlemmarna i en kooperativ verksamhet är de främsta beslutsfattarna. I varje 

verksamhet väljs en ledning som oftast består av en styrelse, ordförande och en Vd, 

alla dessa bildar den formella ledningen i kooperativet. Kooperativ har en icke-

hierarkisk organisation istället råder det en kollektiv ledning, detta är en av 

kooperativets kärna, att inte ha någon ledare som leder. Det är dock naivt enligt 

Bartilson, (1990), han påstår att det inte finns en ledare, i en fungerande kooperativ 

grupp finns en ledare men inte en auktoritär ledare utan en eldsjäl. Vidare anser 

Bartilson att egenskaper hos eldsjälen är att den har tålamod, vet hur medarbetarna 

skall drivas fram, tar egna initiativ, är kreativ, har förmåga att ta fram andras resurser, 

uppmuntrar och löser problem (Bartilson, 1990). 
 
Ledarskap i kooperation ‐ tidigare studie 

Begreppet kooperation har följande innebörd: 

• Ekonomisk verksamhet 

• För människors gemensamma behov 

• Ägd och styrd av dessa människor själva 

Gisslén & Widerberg anser att kooperation är en positiv verksamhet därför att det är 

medlemmarna själva som äger och styr. De anser att det är lättare att påverka för 

människors gemensamma behov samt att ingen kan påverka mer än någon annan 

genom rösten, vilket också är positivt (Gisslén & Widerberg 2004 s 14 mfl). 
 
Enligt anställda i ett kooperativt företag är de viktigaste egenskaperna hos en ledare 

att denne ska ”brinna för kooperationen, vilja utveckla, demokratisk ledare, tydligt 

fokus på målen samt lyhörd”. Ledaregenskaperna hos en ledare i ett kooperativt 

företag skiljer sig från andra ledare. Anledningen till detta är att ett kooperativt ägs av 

medlemmar och det är dessa anställda arbetar för. Därför är samarbete den viktigaste 

faktorn men även ovan nämnda egenskaperna (Gisslén & Widerberg, 2004 s 39 mfl). 
 
Begreppet ledarskap är förknippat med män därför tänker inte de lika mycket som 

kvinnor gör på vad som är bra eller dåliga egenskaper. Kvinnor lägger gärna mer tid 

åt att fundera hur de ska agera för att framstå som en bra ledare (Gisslén & 

Widerberg, 2004 s 41). 
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Gisslén & Widerberg (2004 s 42 mfl) anger att kvinnor upplever för- och nackdelar 

att vara kvinna och ledare. En nackdel kan vara i de situationer då kvinnor upplever 

att få lyssnar på vad de har att säga samt svårighet att få igenom sina förslag. Gisslén 

& Widerberg menar att anledningen till detta är dels att kvinnor är 

underrepresenterade och dels att de inte har samma behov som män att behöva utöva 

makt. För att en kooperativ verksamhet ska fungera måste ledarens egenskaper passa 

in i verksamheten. Här har personligheten större makt än könet, detta innebär att 

oavsett ledarens kön är personligheten som är viktigast. I ett kooperativt företag ska 

ledaren arbeta för medlemmarna därför är det viktigt att denne visar engagemang och 

ett samarbete både på arbetsplatsen samt med medlemmarna (Gisslén & Widerberg, 

2004 s 42). 

Tidigare studie inom kooperation har visat att kvinnor i dessa miljöer är demokratiska 

ledare. Den kvinnliga ledaren ser till att alla medarbetare är delaktiga i alla viktiga 

beslut. Ledaren ser även till att de uppsatta målen uppnås för att säkra företagets 

framtid. Enligt Foric, (2007) genomsyrar demokratin och jämlikheten de kooperativa 

företagen därför skulle kvinnor med en demokratisk ledarstil passa bra inom 

organisationen. Den kvinnliga ledaren leder med den makt den har fått från ledningen, 

och genom kommunikation och samverkan med övriga medarbetare (Foric, 2007). 
 

3.2 Ledarskap  

Vad är ledarskap? Är det något alla har? Vad är en ledare? Vilka egenskaper skall en 

ledare ha för att lyckas? Det finns många definitioner på ledarskap, Bergengren, 

(2006) menar att effektivt ledarskap handlar om ”förmågan att kunna överföra idéer 

och visioner på ett positivt och inspirerande sätt till medarbetarna. Att få alla i 

organisationen att känna sig delaktiga och inriktade mot samma mål”. Enligt Bohlin, 

(2006), måste ledarskapet förvärvas och utvecklas i en process inom en själv (ledare) 

och även i samspel med andra. För att en ledare ska lyckas med sitt ledarskap gäller 

för denne att våga se och använda sig själv som redskap, hon eller han har en klar bild 

om vad denne vill uppnå. 

Det finns två begrepp som är nödvändigt att redogöra; chef och ledare, det är två 

roller som har en nära koppling till varandra. En chef har en formell befattning vilket 

innebär att hon har en titel. I Ahltorp, (1998), anger Byars (1996) att ”en chef har 

förmågan att påverka andras handlingar och beslut”. Enligt Bergengren (2006) har 
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en ledare både en formell och informell befattning, den informella befattningen har 

denne fått av medarbetarna. Normalt betraktas en bra chef också som en god ledare, 

chefen ska utöva chefskap såväl som ett ledarskap. Enligt Mossboda, et al (2005) 

handlar chefskap mer om position och ledarskap om relation. I denna undersökning 

kommer det inte att göras någon skillnad mellan begreppen chefskap och ledarskap. 

Ledaren har en krävande och mångskiftande uppgift, denne ska kunna organisera, 

delegera och fatta beslut. De två främsta uppgifter för en ledare är att skapa 

förutsättningar för motivation och arbetsglädje för sin arbetsgrupp (Bohlin, 2006). 
 
Makt ger både möjligheter och risker, den finns överallt där det finns mer än en 

person. Andra människors liv påverkas av människor som har makt därför är många 

intresserade av den. En chef eller ledare får genom sin formella position makt att 

påverka den egna organisationen (Bohlin, 2006).  
 
Ledarskapsmodell och ledarbeteende 

Det finns många ledarskapsmodeller, en anledning till det är att ingen enskild modell 

kan användas överallt. Detta innebär att den perfekta ledarskapsmetoden inte finns, 

Christerson, (1997) menar att ledaren själv bör hämta delar ur olika modeller, 

praktiker, och tänkare för att sätta ihop en egen modell som passar i den specifika 

situationen. Det finns en modell som kallas för RONS – modell, den beskriver 

beteenden hos chefer och ledare, de fyra beteenden är; Resultatjägaren(R), 

Organisatören(O), Nytänkaren(N) och Samordnaren(S). Se figur 2. 
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Figur 2 – RONS – modell  
 

 

RESULTATJÄGAREN 

Fokus på… 

 Resultat 

 Effektivitet 

 Utmaningar 

 Handling 

 

ORGANISATÖREN 

Fokus på… 

 Struktur 

 Planering 

 Kvalitet 

 Traditioner 

 

NYTÄNKAREN 

Fokus på… 

 Idéer 

 Visioner 

 Förändring 

 Framtid 

 

 

SAMORDNAREN 

Fokus på… 

 Relationer 

 Socialsamverkan 

 Teamtänkande 

 Trivsel 

Källa – Ahltorp, 1998, s 138. 
 
Resultatjägaren; Denna chef är målstyrd och resultatinriktad, hon är stressad och ser 

till att saker och ting blir gjorda på ett snabbt sätt. 

Organisatören; Till skillnad från resultatjägaren är chefen rutinstyrd och pålitlig. 

Organisatören har alltid kontroll över sina dokument och är dessutom 

kvalitetsmedveten och noggrann.  

Nytänkaren; Chefen har ett annat temperament, dessutom vet de anställda inte vart de 

har henne. Vidare har nytänkaren alltid nya planer och drivs av en livlig kreativitet. 

Chefen har ett impulsivt beteende och handlar utan att tänka på konsekvenserna vilket 

kan oftast medföra att människor blir sårade. 

Samordnaren; Samordnaren är en stillsam och lågmäld person. Hon ser till att alla 

trivs och kommer till tals, är nära till sina medarbetare och bryr sig om dem. Det är 

enkelt att ha en dialog med en sådan chef. Samordnaren undviker helst konflikter, hon 

ser till att alla kommer bra överens (Ahltorp, 1998). 
 
När det gäller ledarstil finns det inte heller någon speciell typ som är den bästa 

(Norrman Brandt, 2006). En ledarskapsstil behöver nödvändigtvist inte passa in lika 

bra och vara effektiv i exempelvis kontext B därför att den passar in i kontext A 

(Sheard & Kakabadse, 2004). Således menar (Christerson, 2005) bör en bra ledare 

anpassa sitt ledarskap efter individen och situation. 
 
Christerson, (1997) anger om att Lewin, Lippit och White har grundat tre olika 

traditionella ledarstilar, den auktoritära, demokratiska och lå-gå-ledaren. 

Auktoritärt ledarskap handlar om att ledaren är resultatinriktad och mindre 

medarbetarvänlig. Ledaren har större intresse för uppgifter och mindre intresse för 
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medarbetarna. Ledaren fattar själv beslut, delar ut order och förväntar sig att dessa 

skall följas. Kommunikationen i organisationen sker uppifrån och ner. 

Demokratiskt ledarskap innebär att ledaren arbetar sida vid sida med medarbetaren. 

Ledaren är både resultatinriktad och medarbetarvänligt. Denne uppmuntrar sin grupp 

att ta egna initiativ, engagerar de och besluten som tas fattas i samråd med gruppen. 

Ett sådant ledarskap bidrar till att gruppen blir entusiastisk och samarbetsvillig. 

Kommunikationen sker i åt båda håll, uppifrån och ner samt nerifrån och upp. 

Låt-gå-ledarskap innebär att ledaren inte är aktiv, gruppen styr och bestämmer vad 

som ska göras. Chefen saknar engagemang för både arbete och gruppen, denne 

informerar och hjälper endast om detta efterfrågas. De flesta beslut som fattas tas av 

gruppen. Det är lätt att gruppen tappar intresse med ett sådant ledarskap (Christerson, 

1997). 
 
Kvinnligt och manligt ledarskap 

Ordet ledarskap har förknippats med män genom historien, idag håller detta på att 

förändras, det blir mer vanligt med kvinnliga ledare. Finns det någon skillnad mellan 

ett manligt och kvinnligt ledarskap? För (Dahlbom-Hall, 1996) existerar inte denna 

uppdelning, hon säger att ledarskap inte är könsbestämt utan fokus bör ligga hos 

människans individuella förutsättningar. Även Bergengren (2006) menar att det inte 

finns skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap. Hon menar att det är kulturens 

normer som råder i landet och föräldrarnas uppfostran som påverkar det manliga och 

kvinnliga förhållningssättet. För Bergengren (2006) handlar ledarskapet om 

kompetens och personlighet än om kön. (Dahlbom-Hall, 1996) anger att båda könen 

har samma egenskaper för att lyckas med sitt ledarskap, ledaren skall också visa 

glädje i sitt ledarskap för att kunna nå till sina anställda, det är viktigt att ledaren 

känner sig trygg i sin identitet och inte fastnar i en roll.  

(Dahlbom-Hall, 1996) menar att kvinnliga ledare har andra förväntningar än manliga 

ledare, kvinnliga ledare förväntas vara mjukare, mer vårdande. För kvinnor är det 

viktigt att känna sig omtyckta och bli accepterade av andra, män däremot lägger inte 

stor vikt på det. Den kvinnliga chefen ser gärna till att hela personalen i 

organisationen är involverad och är eniga om de beslut som tas. Manliga chefer 

däremot har tendens att fatta sina egna beslut på ett snabbt sätt, detta kan ses som 

negativt ur personalens syn eftersom de känner sig ignorerade (Molin, 2000). 
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Feminina och maskulina egenskaper 

Många av de arbeten som finns idag är könsstämplade, de kan vara feminina eller 

maskulina, det vill säga att ett visst arbete passar bättre för en kvinna eller en man. 

Femininitet definieras oftast som komplement till maskulinitet. Hines, (1992:314) 

menar att femininitet är ”prioritering av känslor…. betoning av det fantasifulla och 

skapande”. Marshall, (1993:124) definierar kvinnliga egenskaper som ”ömsesidigt 

beroende, samarbete, mottaglighet, sammansmältning, accepterande, insikt om 

mönster, helheter och kontexter, känslomässig ton, personlig varseblivning, intuition 

och syntetisering”. Enligt Grant (1998) är medkänsla, omtanke, empati och 

sensitivitet några kvinnliga egenskaper. 
Det som kännetecknar ett maskulintbeteende i västvärlden är att vara ”hård, kylig, 

opersonlig, objektiv, explicit, utåtfokuserad, handlingsorienterad, analytisk, 

dualistisk, kvantitativ, linjär, rationalistisk, reduktionistisk och materialistisk” Hines, 

(1992:328). Detta stämmer väl på vad Marshall, (1993:124) anser om manliga 

egenskaper: ”självhävdelse, distans, självständighet, kontroll, konkurrens, fokuserad 

perception, rationalitet, analys”. 
 

3.3 Medarbetarnas syn på ledarskap 

För att medarbetarna ska uppleva att arbetsmiljön är meningsfull gäller för chefen att 

agera och ta ansvar. Denne skall se till att varje situation görs på lämpligt sätt och att 

upplevelsen ska kännas meningsfullt. Om det ska fungera krävs en helhetsbild, där 

chefen väljer ut det som ska göras (Olsson, 2001). Ledarens uppgift är att skapa en 

meningsfullt och genomtänkt ordning för medarbetarna för att arbetet skall upplevas 

effektivt. Följande beteende och egenskaper hos ledare anser medarbetarna bör 

förändras: ledare är egoistisk och självupptagen, denne har problem med att ta vara på 

och utveckla medarbetarnas kompetens. Ledare delegerar för mycket arbete utan att 

medarbetarna har de rätta förutsättningar samt att ledare har svårt med 

kommunikationen (Olsson, 2001)  
 
När en medarbetare arbetar under ledning av en bra ledare upplever medarbetaren 

glädje och det påverkar välbefinnandet positivt (Olsson, 2001). Enligt Olsson vill 

medarbetarna att ledaren ska ha förmågan att skapa rätt förutsättningar som hjälper 

dem att arbeta på ett effektivt sätt och samtidigt känna att det är meningsfullt. Ledaren 
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skall också kunna utveckla och optimera resurser och lyssna på sina medarbetare. 

Medarbetaren och ledaren skall tillsammans arbeta för att uppnå de uppsatta målen. 

Upplevelser av hur en god ledare kan vara är olika för medarbetare, det beror på 

personliga erfarenheter och arbetslivserfarenheter (Olsson, 2001).  
 
För att arbetet ska bli mer effektivt behövs ett bra samarbete mellan ledare och 

medarbetare. Nedan presenteras några aspekter som medarbetaren kan bidra för att 

stödja ledaren. 

• Kommunikation; informerar ledaren om olika arbetssituationer som de anser är 

viktiga för den egna gruppen och organisationen 
• Samarbete; sparar tid och kvaliteten blir bättre. Det är viktigt för medarbetaren att 

lyssna på personer inom samma område med högre kompetens 
• Kompetensutveckling; medarbetaren bör tala om för ledaren om hon saknar 

kompetens för att klara av sina arbetsuppgifter 
• Tänkande medarbetare; det blir viktigt för organisationen och ledaren uppskattar 

medarbetare som är självdrivna och som tar egna initiativ (Olsson, 2001).  
 

3.4 Hinder och möjligheter till chefspositioner 

Hinder 

Vägen mot toppen är svårt eftersom kvinnorna möter nästintill osynliga hinder som är 

svåra att passera och detta hämmar de att klättra upp i karriärstegen. Glastaket sätter 

käppar i hjulen för kvinnorna att komma upp i hierarkin på grund av sitt kön och inte 

på grund av sin kompetens (Morrison, et al. 1987). Den kvinnliga kandidaten har 

möjlighet att klättra upp i karriären och få en högre position i organisationen så länge 

hon inte konkurrerar med sina manliga kollegor. När hon börjar nå toppen och få 

makt upplevs den kvinnliga kandidaten som hotfull. Däremot känner inte männen lika 

mycket av denna problematik som kvinnor gör. Kvinnor som ändå lyckas nå toppen i 

organisationen har större press än vad männen har på att bevisa sin kompetens. 

Anledningen till detta beror på att de kvinnliga chefer måste anpassa sig till miljöer 

som är uppbyggda efter männens regler och normer (Wahl, 2003). 
 
För att göra karriär är det viktigt att ha någon som tar hand om hushållet och 

eventuella barn. I (Arhén, 1996) intervjuades kvinnliga chefer, av 24 kvinnor var 22 
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gifta eller sambo och två var skilda, Arhéns studie visar att dessa kvinnor har lyckats 

kombinera familjelivet med chefrollen. I en forskning deltog 20 kvinnliga chefer, den 

visade att 19 av de 20 kvinnliga chefer var gifta. De hade lyckats få balans mellan 

familjelivet med arbetslivet (Billing, 2006). Vi anser att denna forskning stärker 

Arhéns studie om kvinnliga chefer som lyckats få en balans mellan arbetslivet och 

familjelivet. Vidare ger Billing några tänkbara förklaringar till de ovanstående 

siffrorna, några anledningar är att kvinnorna har haft en trygg uppväxt, har valt 

jämställda, stödjande och trygga män. Hos dessa familjer är relationen stabilt och de 

har ett stödjande kontaktnät som kan ställa upp vid behov. Partnerna ser varandra som 

jämställda och inte som på gamla tider, där det var tradition att kvinnorna skulle vara i 

köket och sköta hushållsarbete. Idag ska båda partnerna hjälpas åt för att åstadkomma 

harmoni i hemmet (Billing, 2006). 
 
Familjen påverkar individen på olika sätt beroende på könstillhörighet. För kvinnor är 

det vanligt att äktenskap och barn skapar hinder i karriären, kvinnor förväntas dra den 

stora lasten för familjen. För män däremot är giftermål och familjelivet något positivt 

för karriären (SOU 2003:16). Arhén (1996) anger att enligt gamla traditioner skall 

kvinnor inte vara självständiga, äventyrslystna eller vara intresserade av sig själva 

som person. De ska istället bry sig om andra, tjäna och vara bundna till dem. Med 

kvinnlighet menades på den tiden att kvinnan skulle vara lyhörd, intuitiv. En kvinna 

får sin identitet i tidigt ålder och i nära relationer med andra. Liksom modern har 

uppfostrats och lärt sig de kvinnliga lagarna av sin mor kommer även dottern att lära 

sig de av sin mor. När mor och dotter präglas av denna typ av nära bindningar blir 

resultatet en sammansmältning av två personligheter – det vill säga symbios. 

Symbiosproblematiken ökar stressen, kvinnor upplever krav från två håll, dels från 

deras mödrar och dels från övriga kvinnor i omgivningen. Kvinnor känner att de 

måste prestera både på jobbet och i hemmet, detta bidrar till att de känner stress och 

oro (Arhén, 1996). Därför hindrar symbiosproblematiken kvinnor att ta ett 

chefsarbete. Om målet är att uppnå en balans mellan familje- och arbetslivet, är det 

viktigt att den kvinnliga chefen har frigjort sig från symbiosproblemet menar Arhén.  
 
Möjligheter 

Kvinnligt nätverk och mentorskap 

Ett nätverk innebär att frivilliga grupperingar av människor arbetar kring en idé. 
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Dessa idéer bildas på ett spontant sätt utifrån ett gemensamt intresse (Lann, 1996). 

Vad ligger för orsaker till uppkomsten av kvinnligt nätverk? Lann anger att det är 

samhället och arbetslivet som är de största orsakerna, dessa har en hierarkisk struktur 

med starkt manliga normer. Därför passar det att ha ett kvinnligt nätverk, kvinnorna 

som arbetar i dessa miljöer kan i ett nätverk stämma av sina iakttagelser och 

erfarenheter med andra kvinnor i samma situation. 

Syftet med kvinnliga nätverk är att kvinnor skall få erfarenhetsutbyte, känna stöd av 

andra kvinnor i liknade situation, bidra till att skapa strukturer som skulle stimulera 

till kunskapsutveckling i sina respektive arbetsmiljöer men framförallt får hon synas. 

För att bli synlig som kvinna i en mansdominerad värld, ska hon vara aktiv, ta för sig 

och eventuellt ge något tillbaka till andra kvinnor (Lann, 1996).  

I nätverkets verksamhet finns det två centrala funktioner; den sociala och den 

professionella funktionen. I det sociala området har kvinnorna ett behov att lära känna 

andra kvinnor i samma situation. Den professionella aspekten har att göra med 

kvinnans möjlighet till information både av experter inom olika områden samt 

möjlighet att få råd och stöd av kvinnor med lång erfarenhet av företagande 

(Lundqvist & Swärdh, 2000).  

Med begreppet mentor menas en person som är uppskattad, klok, erfaren och 

ansvarsfull. Bra mentorer har genom åren varit med olika erfarenheter i sitt liv, dessa 

har hjälpt mentorn att bli en ödmjuk person. Bohlin (2006) anger att en mentor har 

makt, inflytande och ett stort kontaktnät som denne gärna delar med sig till sina 

aspiranter. Steinberg (2004) håller med Bohlin och anser att mentorskap äger rum när 

en klok, erfaren person överlämnar sin vishet till en annan person som saknar denna 

vishet. Aspiranter kan genom en mentor – som kan vara en förälder, en släkting, en 

vän, en lärare eller någon som företaget har anställt – få hjälp och vägledning att 

vidareutveckla. Steinberg (2004) menar att en mentor skulle vara till hjälp för den 

kvinnliga chefen därför hon skulle få träning och information om hur organisationen 

fungerar både formellt och informellt. (Lann, 1996) går i samma spår som Steinberg 

hon tror att den kvinnliga chefen skulle få lära sig företagets struktur och normer, hon 

skulle kunna också få råd att agera på ett visst sätt för att undvika missförstånd mellan 

den kvinnliga chefen och övriga i organisationen. 
 



 

 28 

3.5 Förebilder och drivkrafter till chefspositioner 

Barndomen 

En engelsk undersökning av framgångsrika kvinnliga chefer visade att många av dem 

hade vid tidigt ålder fattat beslut om att alltid vilja arbeta. I Skandinavien vet många 

unga att de skall arbeta under hela sitt liv, men arbetet prioriteras inte högt. Dessutom 

är chefsarbete inte lika viktigt för dem (Billing, 2006). Ett mönster för kvinnor som 

väljer att göra karriär är att de redan som barn visar ett bestämt beteende, är duktiga i 

skolan och har en dominerande attityd. Dessa barn vill gärna styra och ställa och de 

har stora krav på sig själva och väljer att gå sin egen väg. 
 
Kvinnliga förebilder 

Det finns få starka, självständiga, kvinnliga förebilder idag ökar dock antalet 

kvinnliga förebilder. Förr var utseendet viktigt och hade en avgörande betydelse om 

kvinnan skulle uppnå framgångar, kvaliteter som egen styrka eller självständigheten 

ansågs inte som viktiga. Enligt (Arhén, 1996) hade många på den tiden bilden av att 

fadern var huvudförsörjaren och att modern var hemmafru. Modern hade en ledares 

roll, hon liknade en chef som har fått ansvaret delegerat men utan tillräckliga 

befogenheter på grund av att hon var ekonomisk beroende av sin man. I rollen som 

hemmafru tränade kvinnan lagandan, samarbete och flexibilitet och såg till att alla 

mådde bra. Flickor som växte i sådana familjeförhållanden lärde sig att kvinnan var 

underordnade mannen, pojkarna såg i sin tur att de med tiden också skulle försörja sin 

egen familj och det gav pojkarna en maktställning (Arhén, 1996).  

Allmänheten uppfattar kvinnliga chefer som ”pappas flickor”, vilket innebär att de har 

präglats av sina fäder under sin uppväxt. Flickorna har beundrat och respekterat sina 

fäder mer än sina mödrar (Arhén, 1996). De flickor som levde och hade starka 

kvinnliga förebilder i sina mammor, upplevde och lärde sig att de kan vara starka och 

duktiga utan att förlora sin kvinnlighet. De upplevde att en chef position är möjligt för 

en kvinna utan att behöva ha ett manligt beteende för att lyckas och få acceptans 

(Billing, 2006).  

Arhén menar att det är en myt att kvinnliga chefer är pappas flickor, fäderna var 

visserligen en inspirationskälla för de första kvinnorna som vågade satsa på en karriär, 

men mödrarnas stöd var minst lika viktigt för kvinnorna att utvecklas som egna 

individer. För att kvinnor ska utvecklas till starka, självständiga individer är mammas 
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hjälp oerhört viktigt, troligen är bra kvinnliga chefer både pappas och mammas flickor 

(Oakley, 1997). 
 
Drivkrafter 

För att axlas med en chefsposition måste chefen ha någon eller flera drivkrafter som 

motiverar denne att arbeta eftersom arbetet är mycket krävande och mångskiftande 

(Billing, 2006). Det är vanligt att chefen får arbeta på övertid för att kunna hinna med 

sitt arbete och eftersom arbetet kräver stort ansvar är det viktigt att ha inre drivkrafter 

som motiverar ansträngningarna. Vidare anger Billing att en drivkraft som många 

kvinnor har är ambitionen att skapa sig ett bättre liv. Dessa kvinnor är inte främmande 

för att testa sina gränser och är inte rädda för nya utmaningar utan dem vill se hur 

långt de kan gå och om de kan lyckas. De vill ha ett arbete där de känner möjlighet att 

påverka andra och den egna situationen. 

Genom makt får individen möjlighet att påverka saker hon anser viktigt, det är också 

viktigt att det blir kvalité i makten. Den kvinnliga chefen måste för att lyckas med sitt 

arbete både ha och använda sig av makt (Arhén, 1996). 
 
Önskan efter en chefposition 

Enligt Billing (2006) finns flera möjligheter och tillvägagångssätt för en kvinna att bli 

chef och det finns även olika grader av intresse. De är indelat i tre olika grupper: 

1. mycket intresserade 

2. mindre intresserade 

3. ambivalenta 
 
Det som kännetecknar grupp ett, mycket intresserade, är att kvinnorna drivs av viljan 

att styra och bestämma över andra, de är aktiva och öppen för nya utmaningar. Dessa 

egenskaper har kvinnorna känt att de har haft tidigt i sina liv, de är medvetna om vad 

som krävs och arbetar beslutsamt för att uppnå en chefsposition. Kvinnorna i denna 

grupp vill vara ledare och arbetar kontinuerligt för att uppnå detta mål genom 

exempelvis vara engagerad i ett nätverk. De tycker titlar är viktiga och chefspost är 

något de måste ha. Lönen utgör en viktig faktor vid beslutet av att ta en chefsposition 

men är inte den främsta orsaken.  

I grupp två är kvinnorna aktiva men med ett mindre intresse av att få en chefspost. De 

tar inte egna initiativ utan de avvaktar med att söka en cheftjänst tills den har blivit 
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ledig, kvinnorna i denna grupp ser chefsarbetet som något i rätt riktning. 

Kvinnor i grupp tre, ambivalenta, känner sig osäkra att ta ett chefarbete därför att de 

inte tycker om att bestämma över sina kollegor. De är rädda att problem ska uppstå 

med tidigare arbetskamrater och med de nya arbetsuppgifterna som chefpositionen 

kräver. (Billing, 2006) 
 

3.6 Reflektion över teorierna 

Enligt Bartilson (1990) innebär en kooperation ”en grupp människor som arbetar för 

gemensamma ekonomiska, sociala och utbildningsmässiga mål via ett affärsföretag” . 

Medlemmarna i ett kooperativt företag bestämmer på ett demokratiskt sätt i företaget. 

I Sverige drivs oftast ett kooperativt företag som en ekonomisk förening, där är 

ägandet och inflytandet demokratiskt. Detta innebär att en medlem har en röst. 

Kooperativet har fler värderingar som är viktiga dock är de främsta demokrati och 

jämlikhet (Initiativ, 2010). Detta innebär för ledarskap att ledaren i kooperativet bör 

vara rättvis och arbeta för medlemmarna därför är det viktigt att denne visar 

engagemang och ett samarbete både på arbetsplatsen samt med medlemmarna. 

Tidigare studier som har gjorts inom kooperation som till exempel i Gissleén, & 

Widerberg, (2004) och Foric (2007) har visat att kvinnor är demokratiska ledare, de 

vill engagera alla medarbetare i det de gör. Den visade också att den kvinnliga ledaren 

i ett kooperativ företag har resultatkrav. Demokratin och jämlikheten genomsyrar de 

kooperativa företagen därför anser vi att kvinnor med en demokratisk ledarstil skulle 

passa bra i en kooperativ verksamhet.  
 
Effektivt ledarskap handlar om förmågan att kunna överföra idéer och visioner på ett 

positivt och inspirerande sätt till medarbetarna (Bergengren, 2006). Ledarskap som 

begrepp är inte könsbestämt utan utgångspunkten bör ligga hos människans 

individuella förutsättningar (Dahlbom-Hall, 1996). Enlig Dahlbom-Hall har båda 

könen samma egenskaper för att lyckas med sitt ledarskap. Vidare anger Bergengren 

att de faktorer som påverkar det manliga och kvinnliga förhållningssätt är den egna 

kulturens normer och hur vi har blivit fostrade av våra föräldrar. 

Kvinnliga ledare har andra förväntningar än manliga ledare, en kvinna ska vara 

mjukare, mer vårdande och ha en närhet, menar Dahlbom-Hall. Den kvinnliga ledaren 

ser gärna till att hela personalen i organisationen är involverad och är eniga om de 
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beslut som tas. Däremot fattar manliga chefer sina beslut på ett snabbt sätt, vi är 

överens med Molin (2000) att detta kan ses som negativt ur medarbetarnas syn 

eftersom de kan känna sig ignorerade.  

För att medarbetarna ska uppleva att arbetsmiljön är meningsfull gäller för chefen att 

agera och ta ansvar. Ledarens uppgift är att skapa ett meningsfullt och genomtänkt 

sammanhang för medarbetarna för att arbetet skall upplevas effektivt. Ledaren skall 

kunna optimera resurser och lyssna på sina medarbetare (Olsson, 2001). 

Enligt Morrison, et al. (1987) kan vägen mot toppositioner för en kvinna förhindras av 

de barriärer hon möter under sin karriärgång. Dessa hinder upplevs ibland som 

osynliga, svårt att passera och håller kvinnorna tillbaka i sin väg mot toppen, ett 

begrepp för detta fenomen kallas för glastak. Ett annat hinder som speciellt många 

kvinnor upplever är att få karriären med familjelivet att gå ihop. En viktig faktor för 

att underlätta möjligheten att göra karriär är att ha en jämställd, stödjande och trygg 

partner menar Billing (2006). 

En möjlighet för kvinnor mot toppositioner är att ingå i ett nätverk. Orsaken till att 

kvinnor bildar nätverk är samhällets och arbetslivet hierarkiska struktur och de 

manliga normer som råder på dessa miljöer Lann (1996).  

Kvinnliga chefer har flera drivkrafter, några av dessa är ambitionen att skapa sig ett 

bättre liv. De är inte främmande för att testa sina gränser, inte rädda för nya 

utmaningar och dessa kvinnor arbetar målmedvetet på att påverka den egna 

situationen (Arhén, 1996) 

Enligt Billing (2006) kan strävan efter en chefposition delas upp i tre olika grupper: 

mycket intresserade, mindre intresserade och ambivalenta. 

När vi nu ska studera kvinnor och ledarskap i kooperation är det av stor vikt att 

ledarens egenskaper passar in i ett kooperativt företag. Eftersom ledaren i en 

kooperativ verksamhet arbetar för medlemmarna är det viktigt att de visar 

engagemang och samarbetsvilja med medlemmarna.  
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras det resultat från de personliga intervjuerna. Inledningsvis 

ges en beskrivning av Folksam, sedan tas upp begrepp ledarskap, hinder och 

möjligheter samt drivkrafter till chefspositioner. Här tas även upp hur de två 

medarbetarna ser på sina kvinnliga ledare. 
 

4.1 Kooperativ företag – Folksam 

Folksam grundades år 1908, idag finns ungefär 3 800 medarbetare. Könfördelningen 

bland medarbetare består av 50 procent kvinnor och 50 procent män. Enligt Folksam 

finns det cirka 347 chefer, 44 procent utgörs av kvinnor och 56 procent av män 

(Folksam, 2009). Folksam är ett kundägt bolag, ett kooperativ företag, vilket innebär 

att Folksam ägs av sina kunder och att den vinst som uppstår fördelas inte mellan 

aktieägare utan den stannar hos alla i bolaget. Folksam styrs av följande värderingar; 

professionalism, medmänsklighet, trygghet och engagemang. I Sverige försäkrar 

Folksam varannan person, vartannat hem och vart femte bil. Folksams mål är att ha 

försäkrings- och sparandebranschens mest nöjda kunder (Folksam, 2009). 

Folksam arbetar aktivt med sina ledare (men även potentiella ledare) genom olika 

utbildningar i olika ledarutvecklingsprogram. Folksam är medvetna om ledarnas 

ansvar och anser därför att utbildning ger ett bra stöd i deras utveckling. Företagets 

vision är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och därför vill de ha ledare som 

lever som de lär (Folksam, 2010). 
 
Respondenterna i Folksam 

För vår empiri har vi valt att genomföra personliga intervjuer med fyra kvinnor på 

Folksam. Vi har valt att använda följande förkortningar: 

Respondent – gruppledare 1, ledare, L1 

Respondent – medarbetare 1, medarbetare, M1 

Respondent – gruppledare 2, ledare, L2 

Respondent – medarbetare 2, medarbetare, M2 
 
 
Gruppledare 1 började sin karriär på en restaurang i Gävle efter studier på gymnasiet i 

Sandviken där hon läste Hotel och Restaurang programmet. Ett par år senare flyttade 
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hon till Grekland för att arbeta som reseledare, sedan provade hon lyckan i USA och 

Florida. Hon arbetade där som konferensvärdinna på en lyxkryssare, hennes uppgift 

var att ta hand om gästerna på båten. År 1998 startade hon ett företag i Gävle som hon 

drev i många år, det hette Amusement center. Senare drev hon också en 

föräldrakooperativ dagis innan hon år 2004 blev erbjuden arbete som ombud på 

Folksam i Gävle. Hennes arbetsuppgift var att sälja sak- och livförsäkringar hos 

kunder. Hon har arbetat som både ombud och privatrådgivare, år 2008 blev hon 

erbjuden tjänsten som gruppledare. Ledaren har personalansvaret på kundtjänst, hon 

är ledare för 9 anställda. Hon anser att det som kan skilja ett kooperativ företag med 

ett privat företag är helhetssynen och visionen. Ledaren anger att förut var det större 

skillnad i kooperationen, det var mer kooperativt, mer känsla och det fanns en 

samkooperationsanda i organisationen. Till sist talar hon om att vinstfördelningen 

utgör en annan skillnad mellan ett kooperativt företag och ett privat företag, till 

exempel ett aktiebolag.  
 
Medarbetare 1 arbetar som innesäljare på kundtjänst, hon säljer försäkringar och 

hjälper kunder med olika försäkringsfrågor. Hon berättar att numera är hennes 

arbetsuppgift att sälja. Telefonen och datorn utgör hennes viktigaste redskap för sitt 

arbete. Hon startade sin karriär på Folksam för snart 20 år sen, närmare bestämt år 

1989. Medarbetaren har bakgrund som undersköterska, hon har gått fler olika interna 

utbildningar för att kunna utföra sitt arbete på Folksam. Arbetet på Folksam ser hon 

som en fördel eftersom Folksam är ägd av medlemmarna. Hon anser att hierarkin är 

större i Landstinget än på Folksam och att hon aldrig har haft något problem med 

hierarkin på Folksam.  
 
Gruppledare 2 började sin karriär 1979 då hon arbetade på Försäkringskassan i 

Stockholm. Hennes arbetsuppgifter var att dela ut pengar till sjuka, hon arbetade även 

med utbildning och bedrägerifrågor inom företaget. År 1985 började hon en ny karriär 

på Trygghansa, där hon arbetade som bilskadereglerare och personskadereglerare. 

Hon hade kundkontakt med både externa och interna kunder samt företags partners. 

Ledaren gick senare över till Folksam år 1991, där arbetade hon även som 

bilskadereglerare. År 1995 sökte hon och fick en tjänst inom samma företag på 

Utlandsskadeavdelning som reseskadehandläggare, hennes arbetsuppgifter var många, 

bland annat att ta hand om kvitton från kunder som hade blivit sjuka under resa i 
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utlandet. Hon tog även hand om CSN-försäkringar åt studenter som studerade i 

utlandet. 1998 blev hon personskadereglerare, där tog hon hand om personer med 

utländsk bakgrund som hade blivit skadade i Sverige. Hon arbetade där fram till 2004 

för att sedan börja med sin nuvarande tjänst som chef på Utlandsskadeavdelningen. 

Där är hon ledare för 7 anställda. ”Folksams fyra ledarord; engagemang, trygghet, 

medmänsklighet och professionalism genomsyrar hela organisationen” menar L2. 

Hon tror att kvinnliga chefer bryr sig mer om sina medarbetare i ett kooperativt 

företag. Vidare säger hon att ”hierarkin är annorlunda på ett kooperativt företag, det 

är mer lättsam” menar hon. Gruppledare 2 läste humanistlinje på gymnasium i 

Stockholm, hon har även läst kurser på universitetsnivå. 
 
Medarbetare 2 har jobbat i 30 år på Folksam. Hon började sommarjobba på 

postavdelningen år 1979 efter att ha gått ut nian. Hon tillfrågades om hon ville stanna 

kvar på Folksam vilket hon gjorde, genom dessa år har hon utbildats inom 

organisationen. Idag arbetar hon på motorgruppen inom utlandsskadeavdelningen på 

Folksam i Stockholm, hennes arbetsuppgift består i första hand av att reglera 

motorskador som inträffar i utlandet och i Sverige. Hon handlägger skador åt 

utländska försäkringsbolag enligt Gröna Korts avtal och även ansvarsskador och 

rättsskydd i utlandet. Då dessa skador har en annan karaktär, regleras de ofta i samråd 

med gruppledare 2, som även är chef på motorgruppen inom Utlandsskadeavdelning. 

Personligen tycker medarbetaren att ett kooperativt företag har en bra personal politik 

med bra förmåner för anställda. 
 

4.2 Ledarskap 

Ledarskap ur respondenternas syn 

För gruppledare 1 innebär ledarskap mycket ”coachande”, det vill säga att lyssna och 

låta sina medarbetare få tid att se sin egen förmåga, finna sina egna lösningar och 

utvecklas för att tillsammans uppnå de mål som har satts upp. Enligt gruppledare 1 är: 

”makten nödvändigt för en ledare och den följer med ledarpositionen. Makten är 

viktig i min roll som ledare för det ger en möjlighet att förändra, förbättra och 

påverka men det är inget jag tänker på i mitt arbete” (L1). 
Ledaren upplever att hon förväntas styra gruppen åt samma håll, höja gruppens 

ambitioner samt leverera resultat från år till år. Hon tycker inte förväntningarna 
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påverkar hennes ledarskap utan det är uppdraget i sig som gör det. Vidare säger hon 

att:  

”Kvinnliga ledare har större förväntningar än sina manliga kollegor, kvinnor 

förväntas vara mer lyhörda, mer omtänksamma, mer empatiska samt duktiga på 

jobbet och i hemmet. Ledarskap kan inte delas i manligt eller kvinnligt, istället bör 

fokus ligga på individens egenskaper. Ledarskapet avspeglar hur individen är som 

person” (L1). 

Enligt medarbetaren 1 handlar ledarskap om att ”ledaren skall vara rättvis, kunna ge 

ris och ros, kunna se människan och inte bara statistiken”. Vidare säger medarbetaren 

att hon har haft erfarenhet av både manliga och kvinnliga chefer under sin tid på 

Folksam. Hon tycker att de flesta manliga chefer är raka och beslutsamma jämfört 

med många andra kvinnliga chefer men hon är snabb och tillägger att det också finns 

sådana kvinnor. Medarbetaren kan inte dela upp ledarskap i manligt och kvinnligt 

utan det har att göra med individens förmåga och lämplighet att vara ledare. Vidare 

tror hon att kvinnor får kämpa mer än män eftersom chefskapet har tillhört männen 

under alla tider. Kvinnor har större förväntningar och krav på sig, dessutom tycker 

många att kvinnor har mer empati. På frågan om vad hon förväntar sig av sin ledare, 

svarar hon att:  

”Ledaren ska stödja och kämpa för sin grupp” (M1).  
 
Gruppledare 2 tycker att ledarskap handlar om att ”länka samman individer till en 

grupp för att tillsammans arbeta för att nå fram till samma mål”. Hon menar att: 

”ledarskap skapar gemenskap under resans gång och att alla ska sträva efter samma 

mål för att undvika att individer drar åt varsitt håll”. Vidare anser ledaren att 

ledarrollen är väldigt givande och hon känner att hon har utvecklats som person. 

Dessutom får hon möjlighet att se hur andra fungerar.  Gruppledare 2 tycker ordet 

makt är ”ett starkt och laddad ord” och att hon inte tänker på den när hon utför sitt 

arbete. Vidare utövar hon sin makt genom att se till att gruppen samarbetar för att 

uppnå sina mål. 

De förväntningar och krav som ledaren har påverkar hennes ledarskap, om dessa inte 

uppnås anser hon att hon får det tufft. Enligt henne skiljer sig förväntningar för 

manliga och kvinnliga ledare, hon säger att: 

”Kvinnor förväntas vara mer mjuka, mer empatiska och vårdande än män, ledarskap 

för mig innebär att en kvinna har befogenhet att leda en grupp” (L2). 
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Medarbetare 2 berättar att gruppledaren 2 är hennes närmaste chef. För henne innebär 

ledarskap att ledaren och medarbetaren arbetar sida vid sida för att uppnå de 

gemensamma målen. 
 

4:3 Den kvinnliga ledaren på Folksam och hennes egenskaper  

Enligt gruppledare 1 ska en bra ledare vara ”lyhörd och inspirera sina medarbetare”. 

Ledaren ska också ”ha en positiv inställning, se framåt och försöka se möjligheter i 

stället för svårigheter”. Vidare anger ledaren att: 

”Jag är väldigt driven, lyssnar mycket på min grupp, engagerar, motiverar den att 

uppnå de uppsatta målen för att i slutändan är ett bra resultat det absolut 

viktigaste”(L1).  
 
För medarbetaren 1 är en god ledare: ”rak, tydlig, ansvarsfull, engagerad, 

medarbetsvänlig och målmedveten person. Ledaren skall kunna se efter sina 

medarbetare, ha auktoritet för att kunna säga ifrån ledningen om ledaren anser 

exempelvis att orimliga krav har ställts”.  

En annan egenskap som medarbetaren 1 anser är viktigt hos en god ledare är att:  

”Ledaren skall kunna ge rak feedback, ledaren skall vara ärlig och tala om när vi är 

duktiga och när vi inte är det. Vidare skall ledaren också vara nära och stötta 

gruppen samt arbeta för att gruppen ska må bra”. Enligt medarbetaren är ledarens 

uppgift att: 

”Vara tillgänglig, styra och tala om för sina medarbetare vad som gäller och hur mål 

ska uppnås”(M1). 

Medarbetaren 1 menar att hon och hela gruppen upplever att gruppledaren 1 stöttar, 

engagerar och kämpar för gruppens bästa. Gruppen är medveten att ibland finns det 

saker som gruppledaren inte kan påverka.  

Medarbetare 1 har arbetat i många år på Folksam och har haft olika ledare under sin 

tid, hon berättar om sin erfarenhet av en dålig ledare, hon minns att hon inte kände 

något stöd alls. En dålig egenskap hos en ledare är när denne inte visar sig på 

arbetsplatsen, ”en osynlig ledare” så att säga eller när ledaren inte bryr sig om sina 

medarbetare. Gruppen stöttar sin ledare på olika sätt, berättar hon, ett sätt är att visa 

bra resultat, ge positiv och negativ feedback. Medarbetaren tror att gruppen och 

gruppledaren delar samma uppfattning om vad som är bra respektive dåligt ledarskap, 
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gruppledare ser ”helheten och inte bara statistiken, detta är viktigt för oss 

medarbetarna”. Hon tror att det är lätt att ledaren blir resultatinriktad eftersom det har 

ledaren fått från ledningen. Individen som utfört arbetet ska dock inte glömmas bort, 

menar M1. 
 
Gruppledare 2 tycker att de viktigaste egenskaper som en ledare ska ha är att: 

”Vara lyhörd, tydlig, och informativ”. En intern undersökning som gjordes på 

Folksam år 2009 visade att gruppledaren var bra på att delegera, detta kom som en 

överraskning för henne eftersom det var något hon inte hade tänkt på innan. Hon ser 

sig själv som en engagerad ledare, som lyssnar på sina medarbetares synpunkter och 

som är tydlig med sitt ledarskap. En annan egenskap som också är betydelsefull för 

henne är förmågan att visa empati. Ledaren ser gruppen som en familj eftersom hon 

tillbringar stor del av dagen på arbetsplatsen och då anser hon att det är viktigt att man 

trivs och att man har en bra sammanhållning. Hon berättar en ”mindre bra” egenskap 

hos sig är att hon har svårt att säga ”nej”, ledaren ser detta som typisk kvinnlig 

egenskap, hon menar att kvinnor tar på sig för mycket saker så att någon annan inte 

ska behöva göra det. 
 
Medarbetare 2 säger att en ledare ska vara ”tydlig, informativ och kunna delegera.” 

Hon tycker också att det är viktigt att ledaren ger medarbetaren uppmuntran, 

konstruktiv kritik och att ledaren själv ska kunna ta emot kritik på rätt sätt. Vidare 

anser hon att gruppen känner stöd från sin ledare, ”ledaren är väldig öppen med att 

vilja ha med gruppen på det hon gör, hon vill ha en dialog och inte bara envägs 

kommunikation”. Medarbetaren anger att det är viktigt att en ledare har erfarenhet och 

kompetens inom det arbetsområde som gruppen arbetar med eftersom det underlättar 

vid hjälp av olika ärende och rådgivning. ”Gruppledaren 2 utgör en bollplank i 

många frågor”, anser medarbetaren. Hon säger vidare att gruppen stöttar ledaren 

genom att ge bra som dålig feedback, ge information i olika frågor och ge konstruktiv 

kritik. På frågan om de båda har samma uppfattning om vad som är ett bra respektive 

dåligt ledarskap svarar medarbetare att ”vi har ganska lika syn”. Hon upplever att 

gruppledaren bryr sig om att gruppen ska trivas och må bra, hon är även medveten att 

ledaren måste visa bra resultat. 
 



 

 38 

4.4 Hinder och möjligheter till chefspositioner 

Hinder 

Ingen av gruppledarna har mött något hinder under sina karriärer. De har inte heller 

upplevt någon sorts särbehandling på grund av sitt kön. Gruppledare 2 tror att 

”sådant problem förekommer mer inom den privata sektorn än inom kooperationen”. 

Hon minns en händelse som drabbade en väninna när hon sökte jobb i ett privat 

företag. Väninnans jobbansökan avslogs på grund av att hon tillhörde annat kön. 

Enligt Gruppledare 1 satsar inte kvinnorna på sin karriär till 100 procent, en 

anledning till det är att ”många kvinnor tror att de måste vara perfekta, de ska hinna 

med allt, göra karriär, ta hand om familjen, hushållet, umgås med vänner och träna”. 

Vidare menar gruppledare 1 att kvinnor ”känner större krav och ansvar än män inför 

hela familjebilden”, detta är något hon själv känner av. Gruppledare 2 säger att 

”anledningen till att det finns få kvinnor i toppositioner beror på att de är för fega 

och inte tror på sig själv”. Hon menar att dessa kvinnor inte tror att de skulle klara av 

en sådan position, det tycker hon är synd eftersom ”det finns kompetenta kvinnliga 

kandidater som skulle behövas i de högre positionerna”. Vidare säger hon att 

”kvinnorna gör det svårt för sig själva när de ställer för höga krav”. 

Gruppledare 1 talar om att ”på de flesta tjänsterna har jag varit någon typ av ledare 

och att det har funkat riktigt bra att kombinera både karriären och familjelivet”. För 

att lyckas uppnå balansgången menar hon är det ”viktigt att ha en förståndig och 

supersupportig partner som hjälper och stöttar en”. Gruppledaren anger att hennes 

partner också har en ledarroll och att samarbetet fungerar väldigt bra mellan de. ”Mitt 

val av partner har inte att göra med mina ambitioner om en chefposition” menar hon. 

Vidare anser gruppledaren 1 att kvinnor måste visa engagemang, viljan att arbeta och 

att utvecklas vidare. Gruppledare 2 säger att ”jag har en god man hemma” vilket har 

underlättat för henne att få en balans mellan arbetslivet och familjelivet. Vidare anger 

hon att hennes karriärambitioner inte har påverkat valet om partner. Hon tror att det är 

lättare att göra karriär i ett bolag som Folksam än i ett privat ägd företag. 
 
Möjligheter 

Gruppledare 1 är inte med i något nätverk, hon har dock funderat över det, hon tror 

att det skulle vara bra och givande att ingå i ett sådant. Vidare säger hon att ”jag har 

möjlighet till ett nätverk om behovet skulle finnas”.  
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Enligt gruppledare 2 har ett nätverk ”en viktig roll för en chef eftersom chefsarbetet 

är ganska ensamt och då fungerar ett nätverk som en bra bollplank”. Själv har hon 

byggt upp sitt eget nätverk, hon brukar även träffa och äta lunch med olika chefer för 

att prata ut och bolla över idéer. ”Nätverk har en stor betydelse i mitt arbete och är 

viktigt för mig”(L2). Hon tycker också att ”det är viktigt att umgås med sina 

medarbetare”. 
 
Gruppledaren 1 berättar att hon ”har haft olika mentorer under kortare perioder men 

utan att de har varit uttalat som sådana”. Hennes far har varit hennes mentor hela 

tiden, han har många års erfarenhet av att arbeta som ledare på Folksam. Hennes 

nuvarande chef är hennes andra mentor, de utbyter idéer och hon får vägledning. 

”Dessa två personer är till stor hjälp, de kan ge råd och är bra att bolla sina idéer 

med”. 

Gruppledare 2 säger att hon inte har haft någon speciell person som hon kan kalla för 

mentor under sin karriär. Men hon minns mycket väl en tidigare chef som var ”alltid 

glad, aldrig sur, ganska lättsam och som såg alla människor”. En viktig egenskap 

som gruppledare senare tog efter sin chef var att chefen varje morgon hälsade och 

samtalade med sina medarbetare en stund. 
 

4.5 Förebild och drivkrafter till chefspositioner 

 Barndomen 

Gruppledare 1 berättar att ”jag var ett sådant barn som var framåt, tog tag i saker, 

ville leda och hade mycket idéer”. Hon säger också att hon hade ”ett busigt och 

bestämt beteende och valde att gå sin egen väg”.  

Gruppledare 2 säger att som barn var hon ”ett snällt och duktigt barn, något blyg i 

skolan, sällskaplig, en bra skolkamrat och god vän. Jag har alltid haft höga krav på 

mig själv och har även valt att gå min egen väg”.  
 
Förebild 

Gruppledare 1 ser sig själv som ”pappas flicka” eftersom hon och hennes far tänker 

lika och delar samma åsikt. Hon anger att hennes mor har haft en viktig roll, modern 

var hennes förebild när hon var mindre eftersom de hade mer kontakt för att hon var 

den som var hemma mest medan fadern arbetade mycket. Idag är det fadern som hon 
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ser upp till, de har tätare kontakt och arbetar med liknande uppgifter, dock finns det 

fortfarande en god kontakt mellan mor och dotter. Ledaren talar om att hon alltid har 

känt mycket stöd från föräldrarna. 

Gruppledare 2 har också varit ”pappas flicka”, hon hade sin far som förebild men 

under sitt vuxenliv har hon blivit ”mammas flicka”. Ledaren berättar att hon inte har 

känt mycket stöd av sina föräldrar utan hon har fått klara sig på egen hand. Ledaren 

ser sin tidigare chef som en förebild för hennes ledarskap (se avsnitt3.5). 
 
Drivkrafter 

Gruppledare 1 berättar att hennes drivkrafter är  

”Möjligheten att kunna förändra, påverka, förbättra och få driva saker. Lönen är 

absolut en viktig faktor eftersom ledarrollen kräver både tid på arbetsplatsen och 

tankar när man är utanför arbetet”. Utmaning är en drivkraft som gruppledarna delar 

tillsammans, gruppledare 1 anger att hon vill ”alltid testa på något nytt och att det 

har varit något som har styrt hennes karriär”.  

Gruppledare 2 säger att  

”Utmaningar driver henne framåt, hon gillar att testa på nya saker och rädds inte för 

nya uppgifter eller för att misslyckas. Lönen har varit en drivkraft men idag är det 

viktigare med att ha ett arbete där man trivs”. Hennes andra drivkrafter är att ”få 

nöjda medarbetare, få gruppen att fungera och dra åt samma håll samt utmaningen 

att uppnå de uppsatta målen”. 
 
Önskan om chefsposition 

Gruppledare 1 sökte inte cheftjänsten utan hon blev erbjuden. Hon gillar att arbeta 

som ledare, hon har alltid varit någon typ av ledare i sina tidigare jobb. Hon beskriver 

sig själv som: ”drivande, framåt, som gillar utmaningar, som kan leverera resultat 

samt duktig på det hon gör”. Lönen tycker hon är en viktig faktor för det arbete hon 

gör. Hon är nöjd med den position hon har och på grund av familjeskäl har hon inga 

planer för en högre tjänst idag men i framtiden kan hon tänka sig att söka. 
 
Gruppledare 2 blev också erbjuden chefstjänsten, hon gillar sin roll som ledare och 

tycker att jobbet passar henne eftersom hon är: ”tydlig, lyhörd, informativ, empatisk 

samt duktig på att delegera”. En annan styrka hos henne är att få gruppen att fungera 

som ett team. Lönen har varit en drivkraft för henne, idag är det viktigare att man trivs 
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med sina arbetsuppgifter och sin arbetsplats. Gruppledaren gillar utmaningar och 

tycker att ledareposition bör ha en tidsbegränsning på 5 till 6 år, hon tror att det skulle 

gynna både ledarens och gruppens utveckling. Gruppledarnas råd till unga kvinnor på 

väg till arbetslivet är ”att våga och tro på sig själva, våga ta plats, visa att du är 

duktig, tro på det du gör och framförallt våga anta en utmaning och ta risker, var inte 

rädd för att misslyckas”.  

Gruppledarna anser att chefskapet hjälper en att växa och utvecklas som ledare och 

som människa. En av gruppledarna rekommenderar alla att någon gång ta chansen 

och prova vara chef därför att chefskapet ger en enorm personlig utveckling, man lär 

sig mycket om andra människor och hur man bemöter de. 
 

4.6 Reflektion över empiri 
Respondenternas syn över att leda ett kooperativt företag - Folksam kan sammanfattas 

som följer: 

• Det som kan skilja ett kooperativt företag och andra företag är helhetssynen 

och visionen. 

• Vinstintresse finns inte i en kooperation. 

• Företagets fyra ledord: engagemang, trygghet, medmänsklighet och 

professionalism genomsyrar hela företaget 

• Mindre hierarki i ett kooperativt företag 

• Bra personal politik och bra förmåner för anställda 
 
Ledarna 

Ledarskap:  

För ledarna handlar ledarskap om att tillsammans arbeta som en grupp för att uppnå 

de uppsatta målen. Enligt gruppledarna ska en bra ledare vara lyhörd, tydlig, 

informativ samt inspirera sina medarbetare 
 
Förväntningar:  

Ledarna tycker att kvinnliga ledare har andra förväntningar på sig än manliga, de ska 

vara mer mjuka, empatiska och vårdande dessutom ska de vara duktiga både på jobbet 

och hemma. 
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Hur de leder: 

Ledarna ser sig själva som väldigt drivna, lyssnar på sin grupp, engagerar, är tydliga 

och motiverar medarbetarna att uppnå de uppsatta målen. 
 
Drivkrafter: 

En av de gemensamma drivkrafterna hos ledarna är utmaningen att utvecklas och testa 

nya saker. De rädds inte för nya uppgifter eller för att misslyckas, lönen är viktig för 

ledarna. 
 
Medarbetarna 

Hur en ledare ska vara: 

Medarbetarna tycker att de viktigaste egenskaperna hos en ledare är att denne ska vara 

rak, tydlig, tillgänglig och engagerad. En ledare ska också kunna tala om för 

medarbetare vad som gäller, vilka och hur mål ska uppnås samt kunna se människan 

och inte bara siffror. 
 
Hur medarbetarna ser på sina ledare: 

Medarbetarna tycker att ledarna är öppna, engagerade, stöttar och bryr sig om sina 

medarbetare.  
 
Förväntningar: 

En medarbetare anser att kvinnor har större krav än män på att visa sin kompetens, de 

får kämpa mer. 
 
Vi anser att ledarna och medarbetarna delar samma syn på hur en ledare ska vara och 

hur den ska leda. De anser även att förväntningar är större för kvinnor än män, den 

kvinnliga ledaren ska visa empati, vara mjukare och vårdande. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras och tolkas resultatet från föregående kapitel. Vidare görs en 

koppling mellan teori och respondenternas svar.  
 

5.1 Ledarskap 

Det finns olika definitioner på vad ledarskap är, enligt Gisslén & Widerberg (2004) är 

begreppet förknippat med män (se avsnitt 3.1.1). Detta anser vi stämmer överens med 

vad medarbetaren 1 tog upp under intervjun (se avsnitt 4.2.1). Kvinnor får arbeta 

hårdare och de har större krav på sig själva. Bergengren (2006) anger att effektivt 

ledarskap handlar om ”förmågan att kunna överföra idéer och visioner på ett positivt 

och inspirerande sätt till medarbetarna. Att få alla i organisationen att känna sig 

delaktiga och inriktade mot samma mål”. Vi tolkar respondenternas svar som eniga 

med Bergengrens definition på ledarskap, en respondent beskriver till exempel att 

ledarskap handlar om att länka samman individer till en grupp och få den tillsammans 

med ledaren att utföra ett arbete som ska nå fram till dem uppställda mål. Vidare 

anger respondenten att arbetet som ledare ger en personlig utvecklingsprocess 

samtidigt som den ger möjlighet att känna och se hur andra fungerar. Detta stämmer 

in på (Bohlin, 2006) ledarskapsprocess som en ledare går igenom. Vi tolkar att 

ledarna i denna studie har endast en formell position det vill säga en titel som de har 

fått från ledningen. Detta går emot (Bergengren, 2006) som menar att en ledare har 

både en formell och informell position. 
 
Alla respondenter svarar att kvinnor har större förväntningar och krav på sig än sina 

manliga kollegor. Tre respondenter anger att kvinnor förväntas vara mjuka, mer 

vårdande, lyhörda, omtänksamma, mer empatiska och duktiga både på jobbet och 

hemma. Detta stämmer överens med (Grant, 1998) och (Dahlbom-Hall, 1996) om att 

kvinnliga ledare har större förväntningar. Även Gisslén & Widerberg (2004 s 39 mfl) 

nämner att ovan nämnda egenskaper är viktiga hos en ledare som arbetar i ett 

kooperativt företag. Vi är överens med Gisslén & Widerberg att egenskaperna hos en 

ledare i ett kooperativ företag kan skilja sig från ledare i andra företagsformer. Det är 

främst det faktum att ett kooperativt företag ägs av medlemmarna och att anställda ska 

arbeta för att tillfredställa de. Därmed anser vi också att samarbete är den viktigaste 
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faktorn. 

Alla fyra respondenter tycker att en god ledare ska vara lyhörd, kunna vinna 

medarbetarens förtroende och vara tydliga. Tydligheten är viktigt egenskap därför att 

den avgör vad, hur och när medarbetaren ska arbeta. Detta bidrar till att 

medarbetarens effektivitet ökar samtidigt som ledarens arbete underlättas. Enligt 

Dahlbom-Hall finns det inget manligt eller kvinnligt ledarskap, det är inte 

könsbestämt. Dahlbom-Hall menar att alla bör utgå ifrån människans individuella 

förutsättningar. Bergengren (2006) och Gisslén & Widerberg är överens, de ser inte 

heller någon skillnad, Bergengren anser att det är den egna kulturens normer och 

föräldrarnas uppfostran som påverkar det manliga och kvinnliga förhållningssättet. 

Vidare anser Gisslén & Widerberg att oavsett ledarens kön är personligheten som är 

den viktigaste. Samtliga respondenter är eniga med Bergengren, Dahlbom-Hall och 

Gisslén & Widerberg, för respondenterna är ledarskapet inte heller könsbestämt. Vår 

uppfattning av gruppledarna är att de är trygga i sin identitet och det måste de vara för 

att kunna arbeta som ledare. 
 
Enligt teorin om ledarstilar finns det tre traditionella ledarstilar; auktoritär, 

demokratisk och låt-gå-ledare. Gruppledarna har berättat att de lyssnar, uppmuntrar 

gruppen att finna egna lösningar och svar genom att engagera och stödja dem. Vi 

uppfattar ledarna som starka och demokratiska kvinnliga ledare med en demokratisk 

ledarstil. Medarbetarna delar också denna syn, de tycker att ledarna är lyhörda, 

tydliga, engagerar gruppen i det ledarna gör, stöttar, vill gruppen väl och att alla ska 

trivas samt att ledarna är resultatinriktade, vilket stämmer överens med Christerson 

(1997) syn på demokratiskt ledarskap. I (Ahltorp, 1998) beskrivs en chefs och ledares 

fyra beteenden med hjälp av modellen (se, avsnitt 3.2.1). Vi ser både likheter och 

skillnader mellan modellen och gruppledarnas beteende, vi menar att ledarna i denna 

studie har följande beteende: resultatjägare, nytänkare och samordnare.  
 
Medarbetarna är nöjda med sina respektive ledare och de trivs bra med sitt arbete och 

arbetsuppgifter. De får kompetensutbildning som behövs för att utföra sitt jobb. 

Kommunikationen mellan ledare och medarbetare anser vi är bra, medarbetarna kan 

vända sig till sina ledare när behovet finns. I avsnitt 3.3 har vi tagit upp aspekter som 

kan bidra till att samarbetet mellan ledare och medarbetare ska kännas effektivt. 

Medarbetarna i denna studie anger att de stödjer sina ledare genom att, leverera 
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resultat, informera, ge feedback och genom att vara självdrivna medarbetare. Vi anser 

att medarbetarna uppfyller aspekterna (se avsnitt 3.3) som anges av Olsson (2001). 

Vår studie visar att de kvinnliga ledarna på Folksam är demokratiska i sin ledarstil, de 

kommunicerar, stöttar och engagerar medarbetarna i det de gör. Ledarna har 

resultatkrav som måste uppnås.  Denna bild av kvinnliga ledare i ett kooperativt 

företag stämmer in på tidigare studie på kvinnor i kooperation (Foric, 2007).  
 

5.2 Hinder och möjligheter till chefspositioner 

Hinder 

Morrison, et al. (1987) hävdar att kvinnor möter hinder under sin karriär, detta hejdar 

de att klättra upp i karriärstegen. Dessa barriärer beror på kvinnans kön och inte på 

hennes kompetens. Gisslén & Widerberg (2004 s 42 mfl) beskriver att kvinnor kan 

uppleva nackdelar att vara ledare, dels att de känner att få lyssnar på vad de har att 

säga och dels svårighet att få igenom sina förslag. Vår studie visar en tydlig skillnad 

med dessa teorier om hinder (se avsnitt 3.1.1 och 3.4). Ledarna i denna studie har inte 

mött något hinder som de är medvetna av under sin karriärgång. En av dem tror att 

sådant hinder är mest vanligt inom den privata sektorn än inom kooperationen (se 

avsnitt 4.4). Enligt Wahl (2003) upplever kvinnor som lyckas nå en hög position 

större press än män på att visa sina färdigheter. Vi tolkar ledarnas svar att de håller 

med Wahl, en av dem anger att de flesta kvinnor upplever större krav och ansvar, de 

måste vara som hon uttryckte ”perfekta”, de ska vara en super- mamma, hustru och 

chef. Hon är en av dem, hon känner av trycket på den perfekta kvinnan.  

Familjeförhållande är ett annat hinder som kvinnor oftast upplever om de vill göra 

karriär. En utredning har visat att kvinnors karriär drabbas negativt i jämförelse med 

mäns. Män får en positiv effekt av äktenskap och barn. Även här finner vi en annan 

skillnad i vår studie jämfört med teorin i (se avsnitt 3.4) gruppledarna har inte känt av 

något negativt med att bilda familj. De berättar om vikten att ha en familj som stöttar 

dem för att kunna göra karriär. Arhén (1996) anger att för att en person ska klara av 

det månskiftande arbete som en ledare har är det nödvändigt att få stöd hemifrån. 

Våra gruppledare lever idag i ett förhållande, en är gift och har vuxna barn, hon fick 

ledaransvaret efter att barnen hade växt upp. Den andra gruppledare lever i ett sambo 

liv och de har ett gemensamt barn som fortfarande behöver tillsyn. Ledarna i denna 

studie har fått stöd av sina respektive partner med hemma sysslorna och med barnen. 
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Deras partner har varit viktiga, de har bidragit till att familjelivet och karriären 

uppnått en bra balans. Vi anser att deras förhållande består av två jämlika personer. 

Båda ledarna håller med att för att klara av ledarens mångskiftande arbete krävs det 

att en balans mellan familjeliv och jobb uppnås. En gruppledare menar att arbete som 

ledare slutar inte när hon går hem för dagen utan arbetstankarna går runt hela dagen 

och då är det nödvändigt att ha och få stöd från familjen. Billing (2006) ser två 

faktorer som tänkbara förklaringar till att kvinnor har lyckats kombinera familjelivet 

med ledarrollen. En förklaring är en trygg uppväxt och en annan är att kvinnor har en 

jämställd partner. Ledarnas respons stämmer överens med (Billing, 2006), en 

respondent anger att hennes uppväxt har varit trygg och att hon har känt stöd från 

föräldrarna. Vi anser att båda gruppledarna uppskattar sina respektive partners, vi 

menar att deras trygghet och stödd har underlättat för gruppledarna att göra karriär. 

För att nå balans mellan familjelivet och karriären är det viktigt att den kvinnliga 

ledaren frigör sig från det så kallade symbiosproblemet (Arhén, 1996). Vi anser inte 

att ledarna har symbiosproblematiken, de är självständiga, starka och demokratiska 

kvinnor som har frigjort sig från sina mödrar.  
 
Möjligheter 

Enligt Lann (1996) är syftet med ett nätverk för kvinnor att få erfarenhetsutbyte, 

känna stöd av andra kvinnor i samma situation. Båda gruppledarna anser att nätverk är 

betydelsefull, trots detta är det endast en av de som är aktiv i ett nätverk. För denna 

ledare är nätverk viktigt ur flera aspekter. Två aspekter som hon anger är den sociala 

och den professionella aspekten och detta stämmer väl med (Lundqvist & Swärdh, 

2000) sociala och professionella funktioner. Vidare ger samma ledare exempel på i 

vilka sammanhang hon utnyttjar sitt kontaktnätverk. Hon brukar äta lunch med olika 

chefer för att prata ut och bolla över idéer. 

Vi anser att båda ledarna är medvetna om de fördelar med att ha en mentor. En av 

ledarna har sin far som mentor därför att han har erfarenhet av att arbeta som chef på 

Folksam. Genom mötte med sin mentor kan ledaren räkna med att få råd och 

vägledning att vidareutvecklas samt möjlighet att bolla sina idéer med (se avsnitt 

3.4.2).  

Vidare anser vi att kvinnor som arbetar i ett kooperativt företag har större möjlighet 

att uppnå högre tjänster än i exempelvis ett aktiebolag. Därför att i kooperationen är 

det mer demokratisk och mer jämställd mellan män och kvinnor. Vi menar att 
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gruppledarna i denna studie har lyckats uppnå ledarpositionerna dels för sina 

ledaregenskaper, sin demokratiska ledarstil och viljan att utvecklas samt att de arbetar 

i ett kooperativt företag. 
 

5.3 Förebild och drivkrafter till chefspositioner 

Billing (2006) menar att kvinnliga chefer hade redan som barn en vilja att arbeta. Hon 

anser att det finns ett mönster för kvinnor som väljer att göra karriär, att de under 

barndomen visar ett bestämt beteende, är duktiga i skolan, vill gärna styra och ställa 

samt väljer att gå sin egen väg. Våra empiriska data visar att en av respondenterna 

redan i sin barndom var alltid framåt, ville leda, hade mycket idéer, hade ett bestämt 

beteende och att hon valde sin egen väg. En annan respondent talar om att hon var ett 

snällt barn, lite blyg och som också valde sin egen väg. Ledarnas beteende stämmer in 

på Billings mönster om kvinnor som väljer att göra karriär. 

Enligt Arhén (1996) har studier av olika forskare visat att de flesta kvinnliga chefer 

identifierar sig med sina fäder. De har haft en fastare kontakt med sina fäder än med 

sina mödrar. Vi anser att gruppledarna är både pappas och mammas flicka, 

gruppledarna har präglats av båda föräldrarna vid olika perioder i sina liv (se avsnitt 

3.5). Våra empiriska data visar att respondenternas svar stämmer överens med 

Oakleys (1997) teori om att kvinnliga chefer är både pappas och mammas flicka. 
 
Arbetet som chef är krävande och mångskiftande därför är det viktigt att ha inre 

drivkrafter som motiverar ansträngningarna. Denna studie visar att gruppledarna är 

eniga om att utmaning är deras främsta drivkraft, de vill testa nya saker och sina 

gränser och de är inte rädda för att misslyckas. Vi anser att utmaningar har varit en 

drivande kraft som har styrt deras karriär. För en ledare är lönen inte någon drivkraft 

men absolut en viktig faktor med tanke på sin position och det arbete hon gör. För den 

andra ledaren har lönen varit en drivkraft men att numera tycker hon att det är 

viktigare att trivas med sitt arbete. Andra drivkrafter hos ledarna är att göra 

medarbetare nöjda, få en fungerande grupp och dra åt samma håll samt kunna 

förändra och påverka både den egna och gruppens situation. Dessa drivkrafter 

överensstämmer med motivation till chefsarbete (Arhén, 1996). Vi tolkar detta som 

att utmaningar är deras viktigaste drivkraft och att även lönen är en drivkraft men att 

den förändras med tiden. Vi menar att individen kommer efter ett tag att prioritera 
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välbefinnandet än pengar. 

Enligt Bohlin (2006) påverkas andra människors liv av människor som har makt 

därför är många intresserade av makten. Det är främst män som har haft maktkontroll 

genom historien och de har den fortfarande men tack vare lagstiftningen i Sverige, 

etik och moral håller denna maktbild att förändras till kvinnornas fördel. Vi tolkar att 

gruppledarna inte ser makten som en drivkraft eller något de strävar efter, makten är 

dock viktig och nödvändigt i hennes roll som ledare. Därför att makt ger henne 

förutsättning och möjlighet att kunna förändra, förbättra och påverka vilket leder till 

att det blir en utmaning i sig för ledarna. Detta stämmer överens med (Arhén, 1996, se 

avsnitt 3.5). 
 
Enligt Billing (2006) finns det tre grader av chefsintresse, ett av dem kallas för mindre 

intresserade. I denna grupp är kvinnorna aktiva men har mindre intresse av en 

chefstjänst. Kvinnorna tar inte egna initiativ att söka en chefsposition utan de avvaktar 

tills den har blivit ledigt, de ser chefsarbete som något i rätt riktning. Vår tolkning av 

de empiriska data är att gruppledarna hör till den mindre intresserade gruppen av två 

anledningar. Ett – de har blivit erbjudna sina chefspositioner, två – de har en 

demokratisk ledarstil. Vi anser att en av ledarna även skulle passa in i den mycket 

intresserade gruppen därför att hon är aktiv sökande och öppen för nya utmaningar. 

Vidare anser vi att kvinnor i kooperation är medvetna om att möjligheten att få en 

chefsposition är större i kooperationen än i exempelvis ett aktiebolag, därför att 

könsfördelningen bland chefer eller ledare är större i organisationen. 
 

5.4 Reflektion över analys 

Vi anser att de kvinnliga ledare i denna studie har en formell befattning som de har 

fått från ledningen. Ledarna leder med hjälp av den formella positionen, 

kommunikation och samverkan med övriga medarbetare. Respondenterna i denna 

studie tror inte att ledarskap är könsbestämt utan det är individens förmåga, 

personligheten och lämplighet som avgör om denne ska vara ledare. Studien visar att 

kvinnliga ledare i ett kooperativt företag är duktiga, starka, demokratiska och orädda 

ledare. En god ledare ska vara lyhörd, kunna vinna medarbetarens förtroende och vara 

tydlig. Vidare visar vår studie att kvinnor ställs inför andra förväntningar än män, de 

ska vara mer empatiska och omsorgsfulla.  



 

 49 

Medarbetarna uppfattar sina gruppledare som rättvisa, demokratiska, stödjande och 

som kämpar för gruppens bästa. De anser att ledarna är öppna, engagerade, som vill 

ha en dialog. Våra empiriska data visar att kvinnliga ledare är demokratiska i sin 

ledarstil. De är lyhörda, empatiska och engagerar gruppen i det dem gör. Vidare anser 

vi att ledarna i denna studie prioriterar resultat och sin grupp framför andra aspekter. 

Medarbetarna menar att ledarna ser helheten och inte bara statistiken, de är dock 

medvetna att ledarna måste vara resultatinriktade, något de har fått delegerat från 

ledningen. Det är viktigt att ledaren känner stöd från sina medarbetare, medarbetarna i 

denna studie stödjer sin ledare eftersom dem visar bra resultat, informerar och ger 

feedback. Vår studie stämmer in med Forics (2007) om att kvinnliga ledare i ett 

kooperativ företag har en demokratisk ledarstil. En annan aspekt som vår studie också 

visar och som vi anser väsentligt är samarbetsvillighet från båda sidor, ledare och 

medarbetare. Vi får medhåll från Gisslén & Widerberg (2004 s 39 mfl), de anser att 

ledarens engagemang, samarbetsvillighet och egenskaperna är nyckel för att en 

kooperativ verksamhet ska fungera. 
 
Kvinnors karriär påverkas av familjen, oftast utgör den ett hinder för kvinnor att 

avancera i karriärstegen. De känner ett större krav och större ansvar för familjen. För 

att kunna klara av ett mångskiftande arbete som en ledare behöver kvinnorna stöd 

hemifrån. Därför är det viktigt att ha en jämlik, stödjande, trygg partner. Det är även 

viktigt att ha ett pålitligt kontaktnätverk som kan ställa upp vid behov. Gruppledarna 

lyfter fram partnernas betydelse utan de hade de inte kunnat få en balans mellan 

familjelivet och arbetslivet. Gruppledarna i undersökningen har inte upplevt hinder 

under sin karriärgång. De betonar dock vikten av ett stödjande kontaktnätverk och en 

mentor. Gruppledarna i denna studie har lyckats uppnå ledarpositionerna av fyra 

anledningar, ledaregenskaper, demokratisk ledarstil, viljan att utvecklas samt arbeta i 

ett kooperativt företag. 

Vad som driver kvinnor att ta sig an en chefsposition är olika för olika kvinnor, för 

ledarna på Folksam är utmaning deras främsta drivkraft. De vill testa nya saker och 

sina gränser och de är inte rädda för att misslyckas. Vi anser även lönen är en 

drivkraft hos ledarna. Andra drivkrafter är nöjda medarbetare, fungerande grupp som 

arbetar mot samma mål samt möjlighet att förändra och påverka den egna och 

gruppens situation. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenterar vi våra tankar och reflektioner på ett sätt som hjälper att 

återkoppla till inledningen och besvarar våra frågeställningar. Avslutningsvis ger vi 

en reflektion över det egna arbete och även förslag till fortsatt forskning. 
 

6.1 Svar på frågeställningar 

Studien har två frågeställningar, en av dem är: 

• Vad drev de kvinnliga ledarna i Folksam att ta chefpositionen och hur leder 

dem? 

Slutsatsen vi har är att ledarna i denna studie är demokratiska, även om de inte 

uttrycker sig med detta ord. Vi anser att de är demokratiska för att de arbetar i ett 

kooperativt företag, Folksam som genomsyras av demokrati och jämlikhet. De är 

starka, lyhörda, tydliga och informativa. Det som driver ledarna till de högre 

chefstjänsterna består av olika drivkrafter.  

Studien visar att utmaningen att ta sig an en chefsposition är en drivkraft, de vill testa 

nya saker och rädds inte för att misslyckas. En annan slutsats är att lönen utgör en 

annan drivkraft hos båda ledarna, lönens betydelse varierar dock med åldern. Vi 

menar att lönen inte blir lika viktigt ju äldre man blir utan det är arbetet och 

arbetsplatsen som blir viktigare. Andra drivkrafter som studien visar hos ledarna är att 

göra medarbetare nöjda, få en fungerande grupp, kunna påverka, förändra den egna 

och gruppens situation. Det är viktigt att nämna att makten inte utgör någon drivkraft 

hos våra gruppledare på Folksam, de tänker inte på makt när de arbetar dock är den 

centralt hos våra ledare. Vi menar ledaren måste ha och använda sig av makten för att 

kunna driva på sina medarbetare. Vår studie visar att ledarna inte var aktiva med att 

söka till sina nuvarande positioner, båda två blev erbjudna sina respektive positioner. 

Därmed anser vi att ledarna tillhör gruppen mindre intresserade, som innebär att man 

inte är aktiv sökande. Idag är dock en ledare aktiv sökande och öppen för nya 

utmaningar, därför anser vi att hon även skulle passa in i gruppen mycket 

intresserade. 
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Den andra frågeställningen som vi ville få svar på är: 

• Hur uppfattar medarbetarna sin ledares ledarskap? 

Det finns egenskaper som medarbetarna har tagit upp som ledaren ska ha och som 

stämmer överens med vad ledaren har sagt. Två egenskaper är lyssna och 

engagemang. Det fanns dock egenskaper som erfarenhet och kompetens som 

medarbetarna tog upp men som ledarna själva inte tog upp och vise versa (se avsnitt 

4.3). Två egenskaper som båda ledarna tog upp och som är viktiga inte minst i en 

kooperativ verksamhet är engagemang och samarbete. Medarbetarna anser att ledarna 

är demokratiska, engagerar gruppen i det ledarna gör, stöttar och vill gruppen väl samt 

att alla ska trivas. De talar även om att ledaren är mål- och resultatdriven, vilket är ett 

måste om uppställda mål ska uppnås för att organisationen ska nå framgång. 

Medarbetarna är nöjda med sina respektive ledare de trivs även bra med sitt arbete 

och sina arbetsuppgifter. En slutsats vi kan dra är att ledarnas och medarbetarnas 

uppfattning vad gäller egenskaper hos en ledare stämmer överens till stor del. En 

anledning till att deras syn inte stämmer helt är att en person inte kan ha alla viktiga 

egenskaperna. Vi anser dock att ledare och medarbetare på Folksam delar samma 

uppfattning om begreppet ledarskap. 
  

6.2 Reflektion över det egna arbetet 

Det har varit en intressant resa i ledarskapsvärlden, mycket kunskap har vi fått inom 

ämnet vilket har varit lärorikt. Vi har lärt oss om ämnet ledarskap i synnerhet ur ett 

kvinnligt perspektiv. Arbetsprocessen har varit långt, framförallt var teoridel och 

insamling av empiri de största utmaningarna i denna studie. En nackdel vi upplevde 

under resans gång var att det dröjde ett tag innan vi fick möjlighet att genomföra 

intervjuerna. Vi har förståelse för det eftersom det var en dålig tidpunkt, 

respondenterna hade mycket att göra och dessutom närmade vi oss julhelgerna. 

Eftersom vi inte hade så mycket erfarenhet av personliga intervjuer, var vi ovana och 

mycket förväntansfulla på att möta dessa kvinnor. Intervjuerna och möten gick bra 

och blev i slutändan mycket lärorikt, vi fick trevligt bemötande och blev inspirerade 

av dessa starka kvinnor.   

Vi anser att studien kan ha påverkats av våra värderingar under denna process genom 

de egna tankar och åsikter. För att undvika att styra och missförstå respondenternas 

svar, har det transkriberade materialet skickats till varje respondent för att de ska 
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kontrollera och samtycka om materialets reliabilitet. 

Vi anser rubrikerna i studien som relevanta för att kunna besvara frågeställningarna. 

Rubrikerna hjälpte oss att skapa intervjumallar som vi använde vid intervjuerna med 

våra respondenter. I teoridelen skulle vi ha kunnat fördjupa oss mer i några få 

aspekter istället för att ha ett brett teoriavsnitt. 

Innan intervjun tog plats hade vi någorlunda kännedom om kvinnligt ledarskap och 

kvinnliga värderingar. I efterhand anser vi att exempelvis intervjutillfällen skulle ha 

kommit i tidigare skede i studien, för att inte utsätta oss för stress. Transkriberingen 

var dock en bra metod att säkerhetsställa tillförlitligheten i den insamlade 

informationen. Vi anser att vi fick bra information från intervjuerna. 
 

6.3 Reflektion över metod 

Innan vi började denna studie hade vi en ganska god uppfattning av begreppet 

ledarskap och mindre erfarenhet av djupintervjuer. Eftersom våra respondenter är mer 

kunniga och mer erfarna inom ledarskap anser vi att deras svar och information var 

pålitlig och trovärdig. Vi anser att vi har varit opartiska och inte haft någon förutfattad 

mening varken vid formuleringen av intervjumallen, under intervjuerna eller vid 

analys. Under alla intervjuerna har vi förberett oss på samma sätt, använt samma 

intervjumall för att vara säkra på att respondenterna har gett oss sina kunskaper och 

tankar om samma händelse. Vi är medvetna om att inspelningen av intervjuerna kan 

medföra att vissa personer känner sig obekväma och gillar inte alls att bli inspelade. 

Detta kan bidra till att respondenterna är noga med vad de säger, vi upplevde alla 

intervjuer som bekväma och lättsamma. Användning av inspelningen gav oss 

möjligheten att lyssna på intervjuerna flera gånger om för att vara säker på att ingen 

information hade gått förlorat och att vi inte hade missuppfattad respondenterna. En 

annan fördel med att spela in intervjun är att när det blir oklarheter kan man när som 

helst lyssna om den. Efter varje intervju transkriberades respondenternas svar direkt 

på datorn och sparades. Vi försäkrade oss att allt respondenterna sa transkriberades 

men vi är medvetna om att det kan ha gjorts misstolkningar därför valde vi att skicka 

transkriberingen till respondenterna via deras e-mailadress för att undvika dessa. Vi 

ser fördelar med att transkribera, en fördel är möjligheten att kunna gå tillbaka till 

intervjumaterialet för att vara säker på att analysdelen blev rätt. En annan fördel med 

transkriberingen är att citat från respondenten kan ge läsaren möjlighet att sätta sig in i 
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vad respondenterna har sagt om i olika frågor. Vår intervjumall har ett 

semistrukturerat mönster, den är uppbyggd av huvudfrågor och följfrågor hämtad ur 

teoridelen. Den har ett semistrukturerat mönster trots detta har respondenterna fått fritt 

utrymme att styra intervjuerna, men vi såg till att frågorna besvarades. 

Vi är medvetna att en enkätundersökning skulle vara en annan möjlighet att samla in 

information, dock valdes denna bort eftersom vi ansåg att personliga intervjuer skulle 

ge en mer detaljerad information. Dessutom är intervjuer djupgående, lättare att styra 

och ger mer fullständiga svar. I efterhand skulle vi ha varit bättre förbereda inför 

intervjuerna, det skulle ha sparat tid och arbete. 
 

6.4 Tankar och förslag till fortsatt forskning 

Vi hoppas att denna studie bidrar med ny kunskap om ledarskap och i synnerhet 

kvinnligt ledarskap i kooperativ. Det vore intressant om en undersökning skulle göras 

med de kvinnliga ledarnas anhöriga för att se hur stor påverkan ledarnas arbete har på 

familjen. Vi skulle också kunna vinkla ämnet och se det ur männens perspektiv i 

företaget, då skulle vi kunna fråga oss, vilken uppfattning har män angående kvinnliga 

ledare och deras sätt att leda? Denna studie vänder sig till 

• Folksam men även andra kooperativa företag 

• icke kooperativa företag 

• studenter på gymnasiet, högskola och universitet samt lärare som är 

intresserade av ledarskap ur ett genus perspektiv i ett kooperativt företag 

• framtidens och nuvarande kvinnliga chefer och ledare som vill nå upp i 

positioner  

• var och en som vill öka sina kunskaper inom ledarskap inom kooperation  
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Bilaga 1 
Intervjumall för chefen 

1. Hur länge har du arbetat på Folksam? Årtal? 

• Vart började du och vad hade du för arbetsuppgifter då? 

2. Vilka arbetsuppgifter har du idag? 

3. Vad har du för kompetens/utbildning?  

• Hur har din karriärgång sett ut? 

4. Vilka motiv hade du när du sökte/blev erbjuden cheftjänsten? 

5. Vad är ledarskap för dig? 

• Vilka ledaregenskaper gör dig till en bra ledare? 

• Vilka ledaregenskaper är viktiga för dig? 

6. Hur uppfattar du maskulinitet och femininitet? 

7. Hur skulle du förklara begreppet ”kvinnligt ledarskap”? 

• Vad, tycker du, är mannligt ledarskap? 

8. Hur ser du på de förväntningar som skapas för manliga respektive kvinnliga ledare? 

Varför tror du att det är så? 

9. Vilka är fördelarna/nackdelarna med att vara kvinna och ledare? 

10. Vilken roll har dina föräldrar spelat i din karriär? 

11. Hur var du som barn? 

12. Har du haft någon mentor under din karriär? 

13. Vem såg du upp till när du var barn? 

14. Har du några mål med ditt ledarskap idag, kan du beskriva? 

15. Vad betyder det att leda ett kooperativ företag? 

16. Vilka förväntningar tror du din omgivning har på dig? 

17. Har du någon åsikt om kvinnors möjlighet att göra karriär i ett kooperativ företag? 

18. Har du mött hinder i din karriär som du tro har att göra med att du är kvinna?  

19. Vad är bakomliggande orsak enligt dig att det är få kvinnor i ledande befattningar? 

20. Hur gör du för att kombinera karriär och familjeliv? 

21. Vilken roll har nätverk för dig? 

22. Hur har du gjort för att lyckas? 

23. Har du några råd till kvinnor som är på väg in i arbetslivet? 
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Bilaga 2 
Intervjumall för medarbetare 

1. Hur länge har du arbetat på Folksam? 

2. Vilka arbetsuppgifter har du? 

3. Vad har du för kompetens/utbildning? 

4. Trivs du med ditt arbete? 

5. Har du en chef eller en ledare eller båda två? 

6. Får du feedback från din chef/ledare, bra som dåligt? 

7. Ger du feedback till din chef/ledare, bra som dåligt? 

8. Vad är ledarskap för dig? 

9. Vad innebär begreppen maskulinitet och femininitet? 

• Vad kännetecknar ett kvinnligt beteende för dig? 

• Vad kännetecknar ett manligt beteende för dig? 

10. Hur skulle du förklara begreppet ”kvinnligt ledarskap”? 

• Vad, tycker du, är mannligt ledarskap? 

• Vad, tycker du, är kvinnligt ledarskap? 

11. Vilka är fördelarna/nackdelarna med att vara kvinna och ledare? 

12. Kan du ange tre egenskaper som du tycker en bra chef/ledare skall ha? 

13. Kan du ange tre egenskaper som du tycker en dålig chef/ledare har? 

14. Tror du att chefer/ledarna och medarbetare generellt sätt har samma uppfattning om 

vad som är ett bra resp. dåligt ledarskap? 

15. Ledarstil/ledarbeteende; vilken sort ledare har du? 

16. Hur är det att arbeta i ett kooperativ företag? 

17. På vilket sätt kan du stödja chefen/ledaren?  

18. Tror du att chefer/ledarna och medarbetare generellt sätt har samma uppfattning om 

vad som är ett bra resp. dåligt ledarskap? 
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