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Abstract 

 
This C-Essay is a research overview on the subject of leadership and gender in social work. 

The purpose of this research overview is to analyze nine scientific papers in this area to get an 

overview of recent research from the 2000s. This is about research that is seeking to 

understand why it is important with gender and leadership, in social work. The selected 

articles are published in the 2000s, from 2001 to 2012, this is to collect as new and fresh data 

as possible in the field. It also aims to answer two questions: 1. What differences and 

similarities can be found between male and female leadership? 2. Are there historical 

background factors that may have influenced the leadership and gender in social work? The 

nine selected articles were read carefully the important parts were marked, this was repeated 

to assure the appropriate information was highlighted. After that it was possible to discern 

common denominators. Theese were introduced into a matrix with five different categories, 

field, method, selection, theoretical perspectives and results. This is to clarify what exact 

direction that the articles have in the field. These categories were then used in the analysis of 

the articles. The C-Essay results showed that there are different views on leadership in social 

work seen from a gender perspective. Many scientists argue that there are both many 

similarities but also differences between the male and female leadership. Other researchers 

argue the opposite and say that men and women are more alike than different in their 

leadership. Historic background factors that have been instrumental in the leadership and 

gender include feminism. This factor has had a huge positive impact especially for women in 

social work. 
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Sammanfattning  
 

 

Denna C-uppsats är en forskningsöversikt över ämnet ledarskap och genus i socialt arbete. 

Syftet med denna forskningsöversikt är att analysera nio vetenskapliga artiklar inom detta 

område för att få en översikt över ny forskning ifrån 2000-talet. Detta gäller forskning som 

söker att förstå varför det är viktigt med genus i ledarskapet, inom det sociala arbetet. De 

valda artiklarna är publicerade på 2000-talet, ifrån år 2001 fram till år 2012, detta för att 

samla så ny och färsk data som möjligt inom ämnesområdet. Syftet är även att besvara två 

frågeställningar; 1. Vilka skillnader och likheter går att finna mellan manligt och kvinnligt 

ledarskap? 2. Finns det historiska bakgrundsfaktorer som kan ha påverkat ledarskapet och 

genus i det sociala arbetet? De nio valda artiklarna lästes noggrant igenom och viktiga partier 

markerades, detta upprepades för att säkerställa att relevant information markerats. Efter detta 

gick det att urskilja gemensamma nämnare som sedan infördes i en matris med fem olika 

kategorier, område, metod, urval, teoretiskt perspektiv och resultat. Detta för att kunna 

tydliggöra vilken exakt vilken riktning som artiklarna har inom ämnesområdet. Dessa katogier 

användes sedan i analysen av artiklarna. Uppsatsens resultat visade på att det råder delade 

meningar om ledarskapet i det sociala arbetet sett ur genusperspektivet. Många forskare 

hävdar att det både finns många likheter och även olikheter mellan det manliga och kvinnliga 

ledarskapet. Andra forskare hävdar motsatsen och menar på att män och kvinnor är mer lika 

än olika i sitt ledarskap. Historiska bakgrundsfaktorer som har varit avgörande för ledarskapet 

och genus är bland annat feminismen. Denna faktor har haft stor positiv inverkan framförallt 

för kvinnornas del i det sociala arbetet. 

 

Nyckelord: ledarskap, socialt arbete, genus. 
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1. Introduktion 

 
Det sociala arbetet drivs med ett syfte som återfinns i lagar som reglerar välfärds-

verksamheterna (Thylefors, 2007:24). De lagar som välfärdsverksamheterna främst arbetar 

efter är socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 

lagen om vård för missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU) (Riksdagen, SFS, 2012). Detta syfte kan även ses som ett övergripande 

mål för verksamheten, detta mål är något som verksamheten förväntas uppnå.  

I 1 kapitlet 1§ i SoL står det att ”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och 

solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i 

levnadsvillkor, - aktiva deltagande i samhällslivet.” (Riksdagen, SFS, 2012). Första kapitlet 1 

§ i SoL tar även upp vikten av att verksamheten arbetar utifrån individers själv-

bestämmanderätt och integritet. Detta är ett exempel på målområden som verksamheterna 

förväntas uppnå. 2 kapitlet i SoL 1 § tar upp kommunernas ansvar gentemot socialtjänstlagen 

och i paragrafen står det att ”Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och 

har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta 

innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.” (Riksdagen, SFS, 

2012). Kommunerna har alltså en skyldighet att se till att verksamheterna arbetar efter de mål 

som preciseras i de lagar och föreskrifter som de ska arbeta utefter, kommunen styr på så sätt 

verksamheterna. Verksamheterna kan dock även bedrivas genom privata aktörer. När 

kommunerna bedriver verksamheterna så sker det på ett annorlunda sätt, skilt från 

organisationer i den privata sektorn. Kommunerna kan alltså inte likställas med de företag 

som finns ute på den privata marknaden eftersom de är integrerade på ett annat sätt i vårt 

samhällssystem. Kommunerna bedriver dessa verksamheter utan vinstintresse till skillnad 

ifrån privata företag på den privata marknaden (Thylefors, 2007:17).  

För att kommunerna ska kunna styra verksamheterna på ett effektivt sätt så anställer 

kommunen chefer som ansvarar för att föra verksamheterna framåt. Det är även på deras 

ansvar att verksamheten arbetar mot det utsatta målet. En chef eller en ledare kan inspirera 

sina medarbetare genom olika initiativ som kan underlätta för medarbetarna att effektivt 

arbeta tillsammans och på så sätt försöka nå det utsatta målet (Thylefors, 2007:66). Ledarskap 

används i många verksamheter både inom och utanför det sociala arbetet och är därför inte 

specifikt för just det sociala arbetet. Denna uppsats syftar till att söka förståelse för begreppet 

ledarskap inom det sociala arbetet. Uppsatsen kommer även att behandla begreppet genus i 

förhållande till ledarskapet inom det sociala arbetet. Det är en viktig fråga att ta upp i och med 

att ungefär 45% av den yrkesverksamma befolkningen är kvinnor och dessa arbetar främst 

inom verksamheter som vård och omsorg och hälso, sjukvård. Dessa verksamheter anses på så 

sätt vara kvinnodominerande. Detta skapar en obalans mellan könen inom detta yrkesområde. 

En ytterligare obalans är den distinkta skillnad på kön när det gäller högre maktpositioner i 

hierarkin inom det sociala arbetet, här är det generellt män som har flest ledarskapsroller och 

maktpositioner (Thylefors, 2007:182). Forskningsöversikten är vald som metod för att 

författaren med denna metod effektivt kan sammanfatta de utvalda artiklarna för att kunna 

påvisa och fylla i eventuella kunskapsluckor som finns inom området (Backman, 2008:72). 

Genom denna forskningsöversikt söker jag att förstå genus och ledarskap i det sociala arbetet 

både för att få en förståelse för om och varför det är viktigt med genus och ledarskap i det 

sociala arbetet, samt för att kunna förklara dessa begrepp och deras betydelse för det sociala 

arbetet. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna forskningsöversikt är att undersöka och analysera nio vetenskapliga artiklar 

med fokus på ledarskap och genus inom det sociala arbetet. Detta för att få en vetenskaplig 

översikt över ämnesområdet ledarskap och genus i det sociala arbetet. I detta ingår det att få 

en större förståelse över det manliga respektive det kvinnliga ledarskapet samt att få en större 

förståelse för begreppen ledarskap och genus. Nio artiklar valdes ut utifrån sökorden 

ledarskap, genus och socialt arbete. Artiklarna är publicerade på 2000-talet, ifrån år 2001 fram 

till år 2012, detta för att samla så ny data som möjligt inom området. Dessa data innehåller ny 

och uppdaterad information inom området samtidigt som den drar nytta av äldre och redan 

legitimerad forskning. Artiklarna är även innehållande information till varför det är viktigt 

med genus inom ledarskapet. Det är av vikt då denna forskningsöversikt söker att förstå och 

sammanfatta denna kunskap. För att komplettera artiklarnas kunskapsbas har jag även använt 

mig av annan forskning inom området. För att kunna uppfylla syftet har två frågeställningar 

utformats: 

1. Vilka skillnader och likheter går att finna mellan manligt och kvinnligt ledarskap? 

 

2. Finns det historiska bakgrundsfaktorer som kan ha påverkat ledarskapet och genus i 

det sociala arbetet? 

 

1.2 Disposition 

 

Jarl Backman (2008) beskriver i boken rapporter och uppsatser om hur en forskningsöversikt 

kan läggas upp och det är denna modell som författaren till denna uppsats har valt att använda 

som disposition för hela uppsatsen. Denna C-uppsats börjar med en beskrivande introduktion 

där motivet för uppsatsen utförligt förklaras. I samma kapitel beskrivs syfte och 

frågeställningarna som ligger till grund för uppsatsen samt dispositionen för uppsatsen. Efter 

detta kapitel kommer metod delen som beskriver vilken metod som har använts som grund för 

uppsatsen, uppsatsens centrala begrepp, sökmetoder, hur urvalet av artiklar har gått till, vilka 

avgränsningar som har vidtagits vid uppsatsen samt hur datainsamlingen gick tillväga. Den 

valda metoden beskriver forskningsöversikten som metod och varför författaren till denna 

uppsats har valt att använda denna metod. De centrala begreppen beskriver vissa specifika 

begrepp som är återkommande i uppsatsen och får i denna del en utförligare förklaring till vad 

författaren till denna uppsats avser med dessa begrepp. Sökmetoden avser att förklara hur 

sökningen av litteratur gick till och vilka sökord som användes (Backman, 2008:83-87).  

Artikelurval beskriver vilka artiklar som valdes ut och varför de är relevanta till denna 

uppsats. Avgränsnings delen beskriver vilka specifika avgränsningar som författaren har gjort 

inom urvalet av artiklar och datainsamlingsmetod delen beskriver hur datainsamlingen för 

denna uppsats gick till. Nästa kapitel är en beskrivande bakgrund i ämnet ledarskap och genus 

i socialt arbete. Här stakas problemområdet upp och beskrivs efter underkategorier. Dessa 

underkategorier benämns som ledarskapsteorier, feministiska ledarskapsteorier, feminism, 

män inom socialt arbete, manligt och kvinnligt ledarskap samt effektivt ledarskap. I detta 

kapitel beskrivs alla artiklar och även annan litteratur som styrker den samlade fakta som 

finns i artiklarna. Efter detta kapitel beskrivs studiens resultat och analys, denna baseras 

utifrån matrisen i bilaga 1 som sammanfattar alla artiklarna. Studien avslutas med en 

avslutande diskussion och uppsatsens slutsatser. Detta är en vanlig typ av disposition för 

forskningsöversikter (Backman, 2008:83-87). 
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2. Metod  

 
I detta kapitel presenteras forskningsöversikten som metod och det är även här det kommer att 

beskrivas varför denna metod har blivit utvald för just denna uppsats. Här presenteras även de 

centrala begreppen, sökmetoder, artikelurval, avgränsningar och datainsamlingsmetod.  

 

 

2.1 Val av metod 

I denna uppsats är forskningsöversikten den valda metoden. Jarl Backman (2008) menar på att 

forskningsöversikten används för att sammanfatta och integrera empirisk forskning, vanligtvis 

för att kunna göra generalisationer, söka kausal samband, teoriutveckla, eller att söka 

praktiska tillämpningar.  De vanligaste anledningarna till att en forskningsöversikt används är 

för att forskaren, som vanligtvis är den som utför denna typ av studie, saknar en överblick 

över ett specifikt ämnesområde, ny kunskap har tillförts ämnesområdet och därför är 

ämnesområdet i behov av en ny översikt. Det finns motsägande kunskap inom fältet eller så 

behöver forskningsfältet kompletteras med ett nytt perspektiv. Syftet med översikten kan även 

vara att påvisa kunskapsluckor inom området (Backman, 2008:72). I denna uppsats är syftet 

få en överblick över det valda ämnesområdet ledarskap och genus i det sociala arbetet, detta 

för att författaren till uppsatsen saknar en överblick över detta område. Ämnesområdet som 

har valts för denna studie är ledarskap och genus i det sociala arbetet och därför berör de 

utvalda artiklarna även detta ämnesområde. Trots att artiklarna är inom samma ämnesområde 

så har de fokus på olika aspekter av området, detta för att få en bred kunskapsbredd av ämnet. 

Jan-Axel Kylén (2004) skriver i boken ”Att få svar: intervju, enkät, observation” om 

litteraturstudien och han menar på att verktyget 'läsning' eller inläsning av ett ämne är så 

vanligt förekommande att den oftast förbises som en metod (Kylén 2004). 

 

 

2.2 Begreppsförklaring 

Under denna rubrik redogörs de centrala begrepp som förekommer i uppsatsen. De termer 

som kommer att beskrivas är SoL, LSS, LVU, LVM, NPM, ledarskap, chef, hierarki, 

medarbetare och matris. 

 

SoL: Socialtjänstlagen innehåller grundläggande lagar över det sociala arbetet, det är denna 

lag som all vård och omsorg arbetar främst utifrån, därefter använder verksamheter specifika 

lagar utifrån den verksamhet som bedrivs (Riksdagen, SFS, 2012). ”Socialtjänstlagen, SoL, 

ramlag som reglerar kommunernas sociala verksamhet, ersätter sedan 1982 de tidigare lagarna 

om socialhjälp, nykterhetsvård, barnavård och barnomsorg. Den kompletteras av 

socialtjänstförordningen, LVM, LVU och LSS.” (Ne.se, 2012). 

LSS: ”Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, i kraft från 1 januari 

1994, arbetades fram för att säkra rättigheter för personer med omfattande och varaktiga 

funktionshinder, ej beroende på normalt åldrande, och påtagliga svårigheter i vardagen.” 

(Ne.se, 2012). 

 

LVU: Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga i de inledande 

bestämmelserna 1§ står det att de insatser som sätts in via denna lag skall göras i samförstånd 

med barnet eller ungdomen samt deras vårdnadshavare, insatserna ska präglas av respekt för 

den unges människovärde och integritet. Denna lag används vid socialtjänstfall där även barn 

är inblandade i ärendet (Riksdagen, SFS, 2012). 
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LVM: Lag (1988:970) om vård av missbrukare i vissa fall i de inledande bestämmelserna för 

lagen står det ”De i 1 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen för samhällets 

socialtjänst skall vara vägledande för all vård som syftar till att hjälpa enskilda människor att 

komma ifrån missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel. Vården skall bygga 

på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet och skall så långt det är 

möjligt utformas och genomföras i samverkan med den enskilde. Lag (2005:467).” 

(Riksdagen, SFS, 2012). 

 

NPM: New Public Management är ett begrepp som spreds över världen under 1980- och 

1990- talen. Begreppet syftar till att överföra marknadstänkande ifrån en privatmarknad till 

den offentliga verksamheten, tanken med detta var att skapa en ökad kostnadskontroll och 

därmed effektivitetsvinster (Ahlbäck Öberg, 2008:182). 

 

Ledarskap: Utövandet av ledningsuppgifter främst inom stater, organisationer eller företag, 

studier av ledarskapet återfinns i filosofi, företagsekonomi, psykologi, sociologi och 

statsvetenskap (Ne.se, 2012). En ledare anses vara motiverande, inspirerande samt kunna 

producera en förändring (Beinecke, 2010:167). 

 

Chef: En individ med högsta ledande funktion över en verksamhet, även den individ som har 

den avgörande bestämmelserätten över beslut inom verksamheten (Ne.se, 2012). Begreppet 

chef förknippas ofta med någon som löser problem och producerar effektivitet, chefskapet 

beskrivs ofta som auktoritärt (Beinecke, 2010:167). 

Hierarki: En hierarki är en social rangordning som har klara regler för vem som gör vad, vem 

som tar beslut om vad och vilken ansvarsfördelning som gäller. Begreppet härstammar ifrån 

en kyrklig ordning men används även i militära, politiska, byråkratiska och vetenskapliga 

grupper. Hierarkin beskrivs ofta vara pyramidformad på det sättet att ett fåtal individer styr 

ifrån en högre nivå över fler individer som befinner sig på nivåerna nedanför (Ne.se, 2012).  

Medarbetare: En person som samarbetar med andra individer inom ett visst arbete (Ne.se, 

2012). I detta fall handlar det om underställd personal till en chef eller ledare. 

 

Matris: En matris är ett rektangulärt schema som generellt används för att ställa upp tal, men 

det kan även användas för att ställa upp andra typer av data (Ne.se, 2012). I detta fall de nio 

artiklar som är med i denna uppsats. De vågräta raderna i matrisen kallas för rader och de 

lodräta raderna kallas för kolumner (Ne.se, 2012).   

 

 

2.3 Sökmetoder 

 

Artiklarna valdes utifrån sökorden leadership, social work och gender. Dessa sökord användes 

via artikelsöknings- databasen, Summon. För att få fram alla nio artiklar var författaren till 

uppsatsen tvungen att använda sökorden i olika kombinationer. Vissa av artiklarna hittades 

via sökning med alla tre sökord och andra artiklar med endast två av sökorden. När alla 

sökord användes i samma sökning fick uppsatsförfattaren inte artiklar som stämde överens 

med det valda ämnesområdet så därför användes en blandning av sökorden, till exempel, 

gender and leadership. Leadership and social work eller Social work and gender. (Backman, 

2008:84, 85). 
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2.4 Urval av artiklar 

I denna uppsats analyseras nio artiklar inom ämnesområdet ledarskap och genus i det sociala 

arbetet. Artiklarna är begränsade till 2000-talet, ifrån år 2001 till år 2012, detta för att få ny 

och färsk data inom ämnesområdet. För att komplettera denna data har även annan litteratur i 

form av böcker använts för att få en bredare kunskapsbas för uppsatsen. Denna litteratur är 

inte endast begränsad till 2000-talet. Artiklarna tar upp olika aspekter av området, detta för att 

få en så bred kunskapsbas som möjligt att använda i uppsatsen. Ett par av artikelförfattarna 

diskuterar feminismens roll i förhållande till ledarskapet och det sociala arbetet och andra 

artikelförfattare diskuterar mäns roll kontra kvinnornas roll i förhållande till ledarskapet inom 

det sociala arbetet. En artikelförfattare diskuterar ledarskapets roll i stort och detta även i 

förhållande till det sociala arbetet. Alla artiklarna är skrivna på engelska och är ifrån olika 

delar av världen. Sex av artiklarna är ifrån USA, två ifrån Australien en ifrån Kanada och en 

ifrån England. Artiklarnas relevans till uppsatsen grundar sig på sökorden leadership, gender 

och social work, även innehållet i artiklarna det vill säga syfte och frågeställningar samt 

resultat lästes igenom innan artiklarna valdes ut (Backman, 2008:85). 

 

2.5 Avgränsningar 

 

Antalet artiklar, nio, är en del av en avgränsning då området har mycket forskning som skulle 

kunna användas i denna uppsats men på grund av en tidsbegränsning och en begränsning på 

sidantal så valde författaren till denna uppsats att endast använda nio vetenskapliga artiklar. 

För att hitta alla artiklar gjordes ett par avgränsningar vid sökningen. Dessa avgränsningar 

handlade om att endast få artiklar i fulltext, det skulle endast vara vetenskapliga artiklar. 

Därför valdes även avgränsningen ”Limited to articles from peer rewied publications”. Detta 

innebär att artiklarna är förgranskade av en pålitlig källa innan de trycktes i en vetenskaplig 

publikation. Artiklarna är alla internationellt publicerade och detta ger en bredare vidd av hur 

ledarskap, socialt arbete och genus används internationellt. Detta ger även en styrka i att man 

kan jämföra dessa länder mellan varandra. 

 

 

2.6 Datainsamlingsmetod 

 

När de nio artiklarna väl valdes ut så har de noggrant lästs igenom och de viktigaste partierna 

har markerats för att underlätta referering av de valda artiklarna. Alla markeringar referar till 

viktiga aspekter inom ledarskapet och genusdebatten inom det sociala arbetet. På detta sätt 

gick det lättare att se skillnader respektive likheter mellan artiklarna, detta underlättades även 

av att de flesta artiklarna också var forskningsöversikter. För att klargöra dessa skillnader och 

likheter, eller snarare för att underlätta att se dessa skillnader och likheter så valdes att sätta in 

alla dessa i en matris som redovisar alla artiklar. Matrisen beskriver artikelförfattarnas namn, 

vilket land artikeln är ifrån och vilket antal sidor artikeln har, artikelns namn samt vart den är 

utgiven, det vill säga i vilken publikation. I denna matris framkommer det även fem 

kategorier som beskriver likheter och skillnader mellan artiklarna. Dessa kategorier är (a) 

Område (b) Metod (c) urval (d) teoretiskt perspektiv och (f) resultat.  Utifrån dessa kategorier 

analyserades sedan artiklarna (Backman, 2008:85). 

 

 

 



6 
 

3. Bakgrund 

 
3.1 Ledarskap – en bakgrund 

 

Under 1980-talet så fick chefer en nystart då en ny typ av styrelsesystem infördes, detta 

innebar att chefer inom socialt arbete nu fick rätten att faktiskt styra istället för att endast 

utöva ett chefskap (Lawler, 2007:128). Detta nya styrelsesystem kallades för NPM, New 

Public Management, detta innebär ett antagande om att en större marknadsorientering 

kommer att ge en ökad kostnadseffektivitet utan att försämra vare sig kvalitén eller målet med 

arbetet (Thylefors, 2007:16). Denna introduktion av det nya styret, NPM, inom det sociala 

arbetet har varit en viktig faktor i en moderniseringsprocess. Denna process har hjälpt till att 

förändra socialarbetarens roll ifrån att vara endast en del av serviceorganisationen till att bli 

faktiska vårdgivare. Övriga förändringar inom området finns inom den kulturella kontexten, 

genom kvalitetsförbättringar inom vården, ett förväntat värde av konkurrens och ändrad 

resursfördelning, samt vikten av det egna valet (Lawler, 2007:128). Mycket av empirin kring 

ledarskapet härstammar ifrån USA. Den är främst skriven under nittonhundratalet och har ofta 

en militär bakgrund. På grund av årtalet så speglar detta ledarskap den vita västerländska 

mannens ledarskap. Det beskrivna ledarskapet beskriver också en form av distanserad ledare 

(Lawler, 2007:126). Det vill säga en ledare som inte är inblandad i det dagliga ledarskapet. 

Detta till skillnad ifrån en ledare som har kontakt med sina medarbetare på daglig basis. Det 

är på senare år som nya former av ledarskapsmodellen har arbetats fram, dessa härstammar 

inte bara ifrån USA och har fokus på både män och kvinnor i den publika sektorn (Lawler, 

2007:126).  

Kate Skinner (2010) skriver i boken Leadership in social care om dessa ledartyper, en nära 

och distant ledare. Nära ledare måste vara dynamiska och aktiva, kunna vara öppna, vara 

omtänksamma, intelligenta och kunna sätta en hög standard på arbetet. Dessa ledare skulle 

kunna beskrivas som inflytelserika människor som ger ett bra intryck av motivation, 

tillfredsställelse i arbetet och som utstrålar självsäkerhet. Distanserade ledare skulle kunna 

beskrivas som människor som har bra retoriska egenskaper, individer som ständigt strävar 

efter sin vision och är modiga på så sätt att de kan uttrycka sina åsikter utan att vara rädda för 

kritik. Den äldre litteraturen som beskriver denna typ av ledarskap menar att dessa människor 

även är karismatiska. Nyare studier har visat att dessa ledare även kan beskrivas som att de är 

mindre duktiga på detaljarbete och att de lätt kan bli uttråkade, vilket lätt gör att personalen 

kan känna sig mindre stöttade och uppleva en brist på utveckling (Skinner, 2010:41).  

 

John Lawler (2007) diskuterar i sin artikel ”Leadership in social work: a case of caveat 

emptor”, ledarskapet kontra styrningen av arbetet och om dessa begrepp är synonyma med 

varandra eller inte. Forskningen på området hävdar att de stora skillnaderna mellan begreppen 

är att styret av arbetet har större fokus på effektivitet och regler, medan ledarskapet har större 

fokus på förändringsarbete och motivationsarbete (Lawler, 2007:126). Det finns ingen modell 

av ledarskapet som är absolut och som kan beskriva exakt vad ledarskapet är, däremot finns 

det många tolkningar av vad ledarskapet borde innebära. Två sådana modeller är det 

transaktionella ledarskapet som tillhör begreppet ”styre” och det transformerande ledarskapet 

som tillhör begreppet ”ledarskap”. Dessa typer av ledarskap beskrivs som väsentliga delar för 

ett lyckat ledarskap inom en lyckad organisation (Lawler, 2007:132). Lawler (2007) menar på 

att dagens värderingar inom det sociala arbetet skulle kunna skapa en bra motvikt mot den nya 

styrelsereformen, NPM. Detta för att styrningen lägger vikt på regelverk och konsistens och 

att ledarskapet lägger vikt vid förändringsprocesser. En del forskare anser att det ska finnas en 

skillnad mellan dessa två begrepp och att denna skillnad är viktig för effektiva organisationer. 
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Författaren menar även på att det nyupptäckta intresset för ledarskapet ändå kan bekräfta att 

det finns en obalans inom socialt arbete och mellan dessa två begrepp. På grund av ett 

nyfunnet intresse för självstyrning gör detta att andra viktiga aspekter inom organisationen 

kan hamna i skuggan av NPM. Författaren menar även på att mer forskning inom NPM är av 

stor vikt, framförallt på grund av att socialt arbete och dess förespråkare i grunden hävdar att 

organisationerna är grundade på effektivitet. Alternativt skulle framtida forskning kanske 

kunna vara ett bra sätt för socialarbetare att få främja sina värderingar och sin praktik. Det 

skulle även kunna vara ett sätt att ta bort pressen ifrån den nya styrningsformen och kunna få 

motståndare till den nya typen av styre att öppna sitt sinne för nya reformer (Lawler, 

2007:132). 

En ledare motiverar, inspirerar och producerar en förändring, medan en chef kontrollerar, 

löser problem och producerar effektivitet. Vissa forskare menar att de båda begreppen är och 

borde vara totalt åtskilda, medan andra hävdar att dessa snarare är något som alla ledare borde 

ha gemensamt. En bra chef måste även kunna vara en bra ledare, detta för att det är en chefs 

roll att se till så att organisationen kan utföra ett arbete, medan ledarskapet ser till att 

prestationen av detta arbete blir så bra som möjligt. Tillsammans skapar de vision, skapar en 

organisationskultur, bygger en högpresterande arbetsstyrka, samt främjar mångfald (Richard 

Beinecke, 2010:167). Begreppen chef och ledare har alltså ett väldigt nära samband, men 

definieras ofta på olika sätt, chefen baseras ofta på ett auktoritärt typ av ledarskap, ledarskapet 

beskrivs ibland som en del av chefskapet vid sidan av de mer strategiska och administrativa 

delarna av arbetet. Chefskapets innebörd är oftast kopplad till organisationens omfattning, hur 

många underställda medarbetare chefen har, samt vilka resurser som chefen förfogar över. 

Förhållandet mellan chef och högre överordnade i hierarkin är viktig och det innefattar även 

den formella makten, samt det ansvar och belöningar som delegeras ut inom den hierarkiska 

organisationsstrukturen. Ledarskapet tar istället vara på relationen nedåt i organisations-

strukturen, det handlar istället om relationen till de som ledaren leder. Det är därifrån makten 

till att leda egentligen kommer ifrån, ledarskapet skulle kunna betecknas som förmågan och 

möjligheten till att kunna leda och påverka andra (Tullberg, 2006:11-12). 

Michael Holosko (2009) valde att göra en studie som kritiserar socialt arbete, både i praktiken 

men även dess akademiker. Han menar att socialt arbete i sin helhet och de som arbetar 

akademiskt med socialt arbete har varit försumliga med att definiera de viktigaste begreppen 

inom socialt arbete. Denna försumlighet anser författaren påverka de studenter som väljer att 

studera och läsa om det sociala arbetet. Dessa studenter kommer en dag att arbeta med det 

sociala arbetets praktik och därför är det viktigt att akademikerna ser till att belysa dessa 

viktiga begrepp för sina studerande eftersom att de kommer att behöva denna kunskap i sitt 

fortsatta arbete. I denna studie ser författaren fem centrala egenskaper som ledarskapet 

grundar sig på och det är även dessa som akademiker skulle kunna ta upp som exempel för 

sina studerande (Holosko, 2009:448). Den första egenskapen som nämns i artikeln är vision, 

vilket kan innebära att ledaren har en vision, eller har en önskan om hur framtiden ska komma 

att se ut. Detta innebär att det nuvarande tillståndet är i behov av en förändring. En ledare med 

en vision måste även kunna implementera denna i verkligheten. Den andra centrala 

egenskapen är förmågan att influera andra till att agera och ta initiativ, samt att ta ett eget 

ansvar. Det innebär också att medarbetarna ska kunna utföra sina plikter. Teamwork, det vill 

säga grupparbete är den tredje centrala egenskapen som en ledare bör ha Teamwork innebär 

att ledaren ska kunna få sitt team, sina medarbetare, att kunna samarbeta för att nå ett 

gemensamt mål (Holosko, 2009 :454-455). Den fjärde egenskapen är förmågan att lösa 

problem detta gäller både för att förutse problem och för kunna agera så fort ett problem 

uppstår. Den femte och sista egenskapen är förmågan att skapa en positiv förändring, detta 
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kan till exempel handla om att en ledare ska kunna flytta på medarbetare inom organisationen 

ifrån en plats till en mer fungerande och bättre position både för individen och organisationen. 

Det vill säga att en chef eller en ledare borde ha kunskap om sina medarbetare (Holosko, 

2009:454-455). Begum, Chick, Hafford-Letchfield och Leonard (2008) skriver om ett par 

anledningar till varför vissa ledare kan välja att sluta arbeta inom det sociala arbetet. Dessa 

anledningar är känslan av att vara överväldigad av byråkrati och pappersarbete, små resurser 

trots en krävande arbetsmiljö som kräver att chefen ska lösa problem med minsta möjliga 

hjälpmedel, det ska vara kostnadseffektivt. En känsla av att vara mindre uppskattad av bland 

annat chefer högre upp i hierarkin, staten och av allmänheten. Ett lönesystem som fortfarande 

är präglat av ett genussystem där män generellt tjänar mer än kvinnor. (Begum, m.fl., 

2008:30). 

 

 

3.2 Ledarskapsteorier 

Det finns en stor mängd ledarskapsteorier att använda i sitt ledarskap. Några av dessa 

benämner Lazzari, Colarossi och Collins (2009) som trait, behavioral, contingency, 

transactional, transformational och shared leadership. Trait teorin eller teorin om 

karaktärsdrag hos en ledare är en av de tidigaste ledarskapsteorierna i historien. Denna teori 

går ut på ett antagande om att en ledare inte skapas, de föds. Denna teori blev efter tid för 

bred, detta innebar att den anammade för många karaktärsdrag och i slutändan så blev 

modellen för ologisk för att kunna använda som en ledarskapsmodell. Den blev helt enkelt för 

ospecificerad. Dessutom har denna teori fått mycket kritik för att den anses vara baserade på 

maskulina drag som att vara dominant, ambitiös, beslutsam och intelligent. Dagens forskning 

har dock ännu inte kunnat specificera om dessa drag faktiskt är mer tillhörande och mer 

specifika för ledare eller följare, män eller kvinnor (Colarossi, m.fl., 2009:349-350.)  

Behavorial och social learning theories, det vill säga beteendemässig samt sociala 

inlärningsteorier, gör ett antagande om att ledarskapet kan läras in hos individer. Dessa teorier 

är grundade på beteendemässiga färdigheter. Målet med den beteendemässiga teorin är att få 

beteenden att omvandlas till roller. Denna process är lång och är beroende av andra individers 

förväntningar, den egna identitetens roll samt kulturella förväntningar. Situational och 

contingencyteorier handlar om situationer och tillfälligheter, dessa gör ett antagande om att en 

bra ledare måste kunna anpassa sig till alla former av situationer. En bra och duktig ledare 

måste alltså kunna hantera interaktionen mellan sina karaktäristiska egenskaper och den 

kontext som presenteras ledaren. Den ledarskapsstil som ledaren använder sig av, samt vilka 

resurser som medarbetarna har och vilken nivå arbetet ligger på, är faktorer som spelar in i 

hur bra ledaren kan anpassa sig till situationen. Båda teorierna har sin grund i arbetet och 

relationer där effektiviteten grundas i relationen mellan ledare och medarbetare, samt vilken 

kvalité denna relation har (Colarossi, m.fl., 2009:350.) Det transaktionella ledarskapet 

använder sig av systemet bestraffning och belöning ur en hierarkisk synvinkel. Denna teori 

grundar sig på tre faktorer och den första (a) handlar om att medarbetare generellt blir 

motiverade av belöningar men generellt sätt även blir motiverade av att undvika bestraffning. 

(b) Sociala system fungerar alltid bäst när det finns en klar uppfattning om vem som är 

ledaren och vem som bestämmer. Detta gäller även om en medarbetare väljer att utföra ett 

arbete som ledaren har beslutat. (c) Om detta är fallet så väljer medarbetaren på så sätt att 

följa ledaren. På så sätt kan man säga att ledaren väljer ut vilket arbete som ska göras och vem 

som eventuellt skulle kunna tänkas utföra arbetet. Ledaren måste då även vara beredd att stå 

för sina val. Det vill säga om arbetet inte blir som det är tänkt så är det ledaren som måste 

vara beredd att stå för konsekvenserna (Colarossi, m.fl., 2009:350.) Denna teori härstammar 
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ifrån USA och dess militära ledarskap och har på så sätt maskulina drag (Lawler, 2007:126). 

Det transaktionella ledarskapet är detsamma som styrning och har sitt huvudfokus på 

stabilitet, effektivitet, formell auktoritet, koordination, planering, resultat, målsättande och 

kontroll (Lawler, 2007:127; Richard Beinecke, 2010:167). Francine Deutch (2007) skriver om 

teorin doing gender och menar på att vissa forskare väljer att definierar teorin som ett sätt att 

engagera sig i beteenden med risk för en genusbedömning. Med detta menar Deutch (2007) 

att göra gender eller snarare att utgå från kön är detsamma som att agera med den möjligheten 

att ingen kan bli riktigt bedömd utifrån samhällets genusnormer. Förespråkarna till teorin 

menar dock på att denna teori gäller, vare sig individen väljer att undvika den eller att anpassa 

sig till dessa normer. Detta för att en individ alltid är mer eller mindre i riskzonen för att bli 

bedömd via dessa normer (Deutch, 2007:108). 

 

 

3.3 Feministiska ledarskapsteorier 

Det finns även teorier som har mer feministiska drag och som fungerar bättre ihop med den 

feministiska ledarskapsstilen, ett exempel på detta är den transformeringsteorin som står i 

kontrast mot det transaktionella ledarskapet. Transformeringsteorin har i huvudsak fokus på 

att skapa en karismatisk och visionär ledare, en ledare som leder sina medarbetare och inte 

bara för att arbetet kräver en chef. Denna ledare ska kunna gå utöver det självintresset och den 

hierarkiska strukturen för att kunna stötta och inspirera sina medarbetare. Inspirationen 

handlar om bredare sociala värden, önskningar och behov. Denna ledare ska kunna föra en 

vision framåt för att förhoppningsvis kunna transformera både sig själv, organisationen och 

medarbetarna (Colarossi, m.fl., 2009:350). Transformerings teorin har huvudfokus på 

ledarskapet och fokuserar främst på effektivitet, förändring, utvecklingen av kooperation, 

motiveringar och värden. En förändringsinriktad ledare letar även efter potentialen hos sina 

följare. Detta till skillnad ifrån det transaktionella ledarskapet som har huvudfokuset på själva 

styret (Lawler, 2007:127; Richard Beinecke, 2010:167).  

Transformerings teorin är precis som tidigare nämnt feministiskt inriktad, men som många 

andra teorier har den även fått kritik. Kritiken riktar sig främst mot att teorin inte har levt upp 

till sin fulla potential. Denna potential handlar till exempel om att få kvinnor att bli mer 

delaktiga och att få en större roll i ledarskapet. Det delade ledarskapet är också en teori som 

överensstämmer med feministiska ställningstaganden. Denna teori beskrivs som ett nytt 

ledarskap som fullt ut använder sig av de feministiska elementen och framför allt så fokuserar 

även denna teori på relationen mellan ledare och medarbetare. Det handlar särskilt om ett 

ledarskap som använder empowerment som ett redskap genom decentraliserade beslut, och 

hur ledaren väljer att använda sig av makten och ansvaret över grupp processer. Det delade 

ledarskapet kräver en demokratisk beslutsväg och ett teamarbete för att komma fram till rätt 

beslut. Kritiken mot denna typ av ledarskap och teori handlar främst om att en del forskare 

anser att modeller som denna oftast inte fungerar lika bra i praktiken som den gör i teorin 

(Colarossi, m.fl., 2009:350). Colarossi, m.fl. (2009) hävdar att en teori som är användbar i 

både teorin och i praktiken antagligen inte finns, men att de teorier som finns idag trots 

kritiken är av stor vikt för diskussionen inom genus i socialt arbete. Många av de svårigheter 

som finns inom feminismen handlar om oförmågan att handla inom konsensus, att ta beslut 

utifrån de rådande feministiska definitioner som borde ena feministiska tankar och idéer. Utan 

detta så är det svårt att skapa en bra teori som även fungerar felfritt i praktiken (Colarossi, 

m.fl., 2009:350).  
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De flesta socialarbetare arbetar i dagens samhälle i en hierarkiskt uppbyggd struktur, där 

ledarskapet används mer som ett kraftverktyg för att utöva makt. Ett problem som uppstår här 

är hur ett feministiskt tillvägagångssätt ska kunna appliceras. En feministisk ledarskapsteori 

ska kunna användas för att observera ledarskapets kraft och inflytande. Detta gäller både för 

det formella och för det informella ledarskapet och ska kunna hjälpa till att avgöra de 

genusskillnader som finns, vilka förväntningar som finns på genus, samt processen och själva 

målet med ledarskapet. I denna process så handlar det om att göra om den kraft som finns och 

använda den på ett sätt som understryker metoden empowerment. Detta innebär att beslut 

kan och borde göras med andra, dela kontrollen över resurser, samt att skapa ny kunskap. 

Detta är dock svårt att utföra i en så pass stark struktur som det hierarkiska patriarkatet 

(Colarossi, m.fl., 2009:352). 

 

 

3.4 Feminism 

Jabour (2012) skriver i sin artikel Relationship and leadership: Sophonisba Breckinridge and 

women in social work, om hur relationer till andra kan påverka ledarskapet. Hennes studie 

handlar om en kvinna vid namn Sophonisba Breckinbridge och det inflytande som hon har 

haft över kvinnor inom det sociala arbetet. Studien syftar även till att sammanfatta denna 

kunskap så att framtida generationer av feminister ska kunna ta lärdom. Sophonisba 

Breckinbridge var en revolutionerande kvinna inom socialt arbete, hon var både utbildare 

inom socialt arbete och en framstående medlem i kvinnovärlden. Framförallt inom det sociala 

arbetet. Under 1930-talet så var socialt arbete i sin helhet dominerat av kvinnor, men runt år 

1989 så hade kvinnan förlorat sin ledarskapsroll till det manliga könet. Förutom 

ledarskapsrollen har socialt arbete generellt sätt fortsatt att vara kvinnodominerat, män 

tenderar i större utsträckning att inneha ledarskapsroller medan kvinnor generellt är större i 

antalet i övriga arbetsroller inom det sociala arbetet. Detta menar författaren har sin grund i 

två olika faktorer, det första handlar om att kvinnor generellt arbetar inom arbeten med låg lön 

och den andra faktorn har med löneskillnader beroende på genus. Denna löneskillnad kan i 

vissa fall vara upp till 30% (Jabour, 2012:22). Jabour (2012) menar på att det som främst 

gjorde att kvinnor innehade ledarskapsroller under 1930-talet var deras nära relationer till 

varandra. Detta var något som Sophonisba Breckinbridge bland annat hade till sin hjälp vid 

sin framgång inom det sociala arbetet. Hon hade nära relationer både till mentorer, kvinnliga 

vänner och feministkollegor (Jabour, 2012:23).  

Breckinbridge använde sin roll som utbildare och sina influenser i socialt arbete för att hjälpa 

andra kvinnor att avancera i ledarskapet. Detta i sin tur speglades i nästa generation när dessa 

kvinnor tog till samma principer för att leda och vara en god mentor, samt en kvinnlig förebild 

för en ny generation kvinnor (Jabour, 2012:23). Sedan 1970-talet så har feminismen haft ett 

stort inflytande, framförallt inom det sociala arbetet och den har även tagit sig många olika 

former, liberal feminism, radikal feminism, marxistisk och socialistisk feminism, svart 

feminism och postmodern feminism. Alla dessa former av feminism har lämnat stora avtryck 

inom det sociala arbetet och har bidragit aktivt till att främja kvinnans roll och rätt både i 

socialt arbete, men även inom övriga områden. Vissa forskare hävdar till och med att socialt 

arbete är ett slags feministiskt projekt då värderingar och etiken både inom feminismen och 

det sociala arbetet överlag är väldigt lika. Detta är till viss del sant, då det sociala arbetet har 

påverkats både inom teorin och inom det praktiska arbetet (Pease, 2011:408). Pease (2011) 

skriver även om feminismen i förhållande till de akademiska utbildningar som finns i det 

sociala arbetet och framförallt hur detta påverkar män som kommer i kontakt med detta 

begrepp inom dessa utbildningar. Det är av stor vikt att unga män och kvinnor kommer i 
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kontakt med feministisk lära under sina utbildningar (Pease, 2011:409). Enligt Pease (2011) 

så är det många studenter som tycker att den feministiska lära som de får ta del av är 

gammalmodig. Det är främst för att många unga kvinnor som idag studerar inte har upplevt 

mäns våld eller könsdiskriminering på samma sätt som första eller andra generationens 

feminister. Dagens unga kvinnor anammar väldigt ofta antingen tredjevågens feminism, eller 

postfeminismen som understryker individuell frihet, empowerment, eget val och ett friare 

genusflöde. Dessa studenter ser inte meningen med andra generationens feminism som ofta är 

den feminism som används under utbildningar. Det är lika viktigt att följa studenternas 

teorival och lära ut de nyare formerna av feminism, samtidigt som det ändå är av vikt att lära 

ut den äldre versionen av feminism, detta på grund av att denna typ av feminism fortfarande 

används ute i arbetslivet (Pease, 2011:409).  

Feminismen och dess lära minskar allt mer i utbildningar, men för tillfället ser det fortfarande 

ut som att den existerar i någon mån. Därför antas det att män inom denna utbildning ändå har 

kommit i kontakt med feministisk lära på något sätt och på så sätt är i någon mån upplysta om 

kunskaper kring feministiska analyser kring patriarkatet och andra dominanta former av 

maskulinitet. Män som i praktiken bevisligen har kommit i kontakt med feministisk lära har i 

olika studier bland annat nämnt att de känner sig marginaliserade. och orättvist sedda som 

symboler för förtryck, istället för som egna individer. Med andra ord kände de sig som om de 

själva ensamma bar ansvaret för förtrycket av kvinnor (Pease, 2011:409). Feminism är inte 

bara något som kvinnor kan utöva eller vara del av. Även män kan vara feministiska ledare, 

men detta kräver att männen håller sig till samma bemötandestandard som kvinnliga ledare. 

Både av sig själva, medarbetare, chefskollegor och även av högre chefer i makthierarkin. De 

får alltså inte bemötas med lägre krav på prestation för att de är män, men de måste också 

granskas för deras förmåga att ge upp vissa manliga förmåner till förmån för ett feministiskt 

ledarskap. Inom det sociala arbetet så är det fler män som innehar en ledarskapsposition trots 

att det är fler kvinnor i yrket. Detta är ett problem i flera olika delar av samhället där män är 

innehavande av flest ledarskapspositioner, det är dock mer problematiskt inom det sociala 

arbetet just på grund av att det är ett kvinnodominerat arbete (Colarossi, m.fl., 2009:352). Det 

är ett problem, men det behöver inte nödvändigtvis betyda att detta problem har med manligt 

och kvinnligt att göra, utan att det snarare handlar om att våga ställa sig utanför dikotomierna 

som bevarar skillnader och styrkerelationer. Dessa dikotomier handlar oftast om manligt mot 

kvinnligt, gammalt mot ungt, ledare mot följare, hudfärg mot hudfärg, homo/bi/transpersoner 

mot varandra, studerande mot lärare bara för att nämna några (Colarossi, m.fl., 2009:352). Det 

feministiska ledarskapet handlar egentligen inte om att kvinnor ska bli jämställda med 

männen. Detta för att gruppen män också kan vara ojämlika bland sitt eget kön. Patriarkatet 

definierar sig som en orderrankning där en fader följs av en son som därefter följs av andra 

män och i sista ledet kommer kvinnan. Detta är ingen bra modell för ledarskap och det är 

framförallt inte en bra modell för kvinnor att anamma i sitt ledarskap. Feminism handlar 

främst om att stå mot det sexistiska förtrycket och därför är patriarkatets tillvägagångssätt en 

mindre bra modell att följa (Colarossi, m.fl., 2009:352.) 

 

 

3.5 Män inom socialt arbete 

Pease (2011) skriver i sin artikel Men in Social Work: Challenging or Reproducing an 

Unequal Gender Regime, om män i socialt arbete och diskuterar om deras roll där utmanar 

eller reproducerar ett ojämlikt genusstyre. I gruppen National Association of Social Workers i 

USA så är 79% av medlemmarna kvinnor vilket är en stor ökning då procentantalet endast var 

63.3% år 1976. Dessa siffror är inte specifika för just USA, länder som Australien och 
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England har liknande siffror. År 1976 i Australien så var procentantalet 64% och år 1991 så 

hade procentantalet ökat till 78%, detta ökades ytterligare år 2006 då procentantalet låg på 

83%. Detta handlar alltså om kvinnor som har arbete som socialarbetare. I England är 

procentenheten män inom det sociala arbetet endast 13 procentenheter hög (Pease, 2011:406). 

Trots denna procentskillnad så är det inte kvinnor som främst innehar ledarskapspositioner 

inom det sociala arbetet. Trots den stora kvinnodominansen i yrket så arbetar fortfarande 

dessa kvinnor inom patriarkala strukturer. (Pease, 2011:407). 

Pease (2011) menar på att istället för att benämna yrket som kvinnodominerat så är rätt term 

snarare ett manligt dominerat yrke med en kvinnlig majoritet. Andra studier inom detta 

område har avslöjat att män oftare väljer att ta ett arbete som en chef eller ledare, men även att 

kvinnor som faktiskt väljer ett arbete som chef generellt har mycket lägre lön än sina manliga 

kollegor (Pease, 2011:407). När en kvinna väljer att arbeta inom det sociala arbetet så anses 

detta vara ett naturligt val då kvinnor generellt anses vara mer omhändertagande än vad män 

är. När män väl väljer att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke, till exempel det sociala 

arbetet så anses detta vara ett sätt att utmana de rådande sociala könsnormerna som råder på 

arbetsplatsen. Detta kan vara en stor anledning till varför det generellt är så få män som väljer 

att arbeta inom kvinnodominerade yrken (Pease, 2011:409). Pease (2011) menar på att det 

generellt är svårt och utmanande för män att komma till freds med antiförtryckande praktik i 

förhållande till genus när det är just männen som utpekas som förtryckarna i förhållande till 

praktiken. Det finns många män som inte känner sig nedvärderade och faktiskt använder 

denna information till det bättre, men det finns även de män som tar illa vid sig och i sin egen 

skuldkänsla stoppar dem från att agera i dessa feministiska frågor i praktiken (Pease, 2011, 

s.409). Det finns även de män som inte påverkas på samma sätt för att de tar med sig sin 

könsmakt och de privilegier som finns med att vara man. Män kan till exempel använda 

karriären som en strategi för återfå sin maskulinet genom att utmana den feministiska syn som 

annars kan utmana denna maskulinet. Frågan är om mäns närvaro i det sociala arbetet på så 

sätt stoppar kvinnors chans att avancera i karriären. Mäns relation till det sociala arbetet kan 

beskrivas som motsägelsefullt, tvetydigt och paradoxalt på det sättet att män trots den stora 

kvinnodominationen ändå sitter i starka chefspositioner i arbetet. Många forskare har 

diskuterat skillnaden mellan män som känner sig förtryckta i ett kvinnodominerat arbete och 

det systematiska förtrycket som kvinnor möter i mansdominerade yrken. Men faktum kvarstår 

ändå att även om män inte känner sig trygga och manliga i det sociala arbetet så har de ändå 

under en väldigt lång period haft dominans inom ledarskapet (Pease, 2011:410). 

 

3.6 Manligt och Kvinnligt ledarskap 

Enligt en undersökning som statistiska centralbyrån gjorde år 2008 så är det fler män som  

innehar chefspositioner inom den privata sektorn, men fler kvinnor som har chefspositioner i 

den offentliga sektorn (Scb.se, 2012). 

 

 Kvinnor Män 

Chefer inom privat sektor 42 300 st – 25% 125 500 st – 75% 

Chefer inom offentlig sektor 27 600 st – 62% 16 700 st – 38% 

År 1998 låg sifforna på 17% kvinnor och 83% män i privat sektor. I Offentlig sektor låg 

sifforna på 51% kvinnor och 49% män (Holgersson, Höök, Linghag, Wahl, 2001:106).  



13 
 

Ridgeway (2001) skriver om att genus inom det sociala arbetet är ett institutionaliserat system 

och att detta system är sammanvuxet med den sociala hierarkin och ledarskapet. Detta för att 

könsstereotyper och individer som dömer utifrån dessa ofta väljer att upphöja värdigheten och 

kompetensen för att kunna vara en ledare till att endast män skulle vara kvalificerade för detta 

arbete. Författaren menar på att systemet har stort fokus på att sätta män och kvinnor i olika 

fack och beskriver även utförligt vad män och kvinnor har för skillnader och framförallt vilka 

av dessa skillnader som gör män bättre anpassade för ett arbete med ledarskap. (Ridgeway, 

2001:637). Mycket av detta handlar om status och könsroller, när status lyckas att etablera sig 

i en grupp av individer så gör den detta i själva grupptillhörigheten. Detta skapar en 

utveckling av stereotyper inom gruppen. Stereotyperna varierar alltid beroende på om de är 

tillhörande, genus eller hudfärg, men de har alltid ett och samma mönster i grunden och detta 

är att höginkomsttagare, kaukasiska människor och framförallt män alltid får fördelarna för 

dessa stereotyper. De individer som får de negativa aspekterna är ofta kvinnor, mörkhyade 

människor och arbetarklassindivider. En annan intressant aspekt av stereotyper är att de delas 

av alla typer av människor då de i princip handlar om vad som de flesta människor anser vara 

sant. Detta delas av både dominanta och icke dominanta grupper, detta trots att stereotypernas 

främsta egenskaper är att beskriva skillnader mellan individer. Detta är något som främst 

grupper som måste ha en interaktion med varandra för att få det som de vill eller behöver ha. 

Individer av den dominanta gruppen är oftast de som väljer att godkänna sin tro på status 

(Ridgeway, 2001:639)  

Ett annat ord för könsroller är genusnormer, Renita Sörensdotter (2009) menar på att vi kodar 

kroppar i olika typer av kön på grund av dessa genusnormer, genus är något som vi lär oss 

ifrån födseln, det finns så pass starkt i vår kultur att det är svårt att försöka avnormalisera 

detta. Så fort vi får våra respektive kön så hamnar vi i dessa normer, helst ska det bara finnas 

två kön att gå utefter, manligt och kvinnligt, vilket i sig är motsägelsefullt enligt författaren då 

det finns individer som antingen föds med tvetydigt könstillhörighet, eller som inte vill eller 

har svårt för att acceptera sitt tillskrivna kön, transsexualliteten. Fler svårigheter med dessa 

normer är att de är baserade på en heteronormativitet vilket innebär att vi har ett antagande 

om att alla är heterosexuella och att detta värderas högre än homosexualiteten (Sörensdotter, 

2009:152). Ridgeway (2001) väljer i sin studie, Gender, Status, and Leadership att använda 

the expectations states theory för att beskriva denna teori i förhållande till status och 

stereotyper. Inom denna teori finns det två komponenter, beteende och utvärdering. Dessa två 

kan kombineras och regleras utifrån det som kallas för själv och andra prestations-

förväntningar. Författaren beskriver detta som att när individer på en arbetsplats ska arbeta 

mot ett mål så letar de alltid efter det förväntade sättet att bete sig på. Ledare och chefer har 

sin roll i detta och kan ses som en riktlinje över hur beteendet förväntas att vara. Själv och 

andra prestations- förväntningarna fungerar så att huruvida individer väljer att tala för sin sak 

eller vara tyst om något så skapar individer antaganden om vilket värde de själva har att 

erbjuda kontra vad de tror att andra kan erbjuda till det mål som gruppen eller arbetsplatsen så 

småningom ska komma fram till. Dessa antaganden är undermedvetna och kallas då för själv-

andra prestations förväntningar. (a) Ju lägre en individs förväntningar är jämfört med andra 

individer desto lägre är chansen att dessa individer använder sina egna uppgiftsförslag. (b) Ju 

lägre en individs förväntningar är jämfört med andra individer desto större är chansen att de 

frågar andra personer om idéer. (c) Ju lägre en individs förväntningar är jämfört med andra 

individer desto större är chansen att de värderar andra individers förslag med en positiv syn 

samt (d) ju lägre en individs förväntningar är jämfört med andra individer desto större är 

chansen att de blir influerade av andra individer och i slutändan väljer att hålla med ett 

argument som de egentligen kanske inte håller med om egentligen. På så sätt kan vi se att de 

prestationerna och förväntningarna på dessa som individer formar i sig själva skapar en 
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behavioristisk maktskala mellan individer, denna hierarki baserar alltså på individer och deras 

deltagande, influenser och utvärdering av sig själva och andra (Ridgeway, 2001:642-643). 

Hur relateras detta till genuspåverkan i ledarskapet? Inom denna process så handlar det främst 

om hur deltagarnas förväntningar på de egna prestationerna skapar en maktbalans och en 

makthierarki mellan deltagarna, Detta kan härledas tillbaka till genus och situationen kommer 

i de flesta fall att relatera till just genus. Inom denna makthierarki är det lätt att börja 

genuskategorisera individer utifrån de val som de tar. Detta i sin tur leder alltid tillbaka till 

könsstereotyper. Genuspartiska förväntningar påverkar hur de båda könen kommer att reagera 

vid situationer och uppgifter, samt deras utvärderingar av dessa beteenden. I slutändan så har 

detta påverkan i huruvida individen kan komma att bli en bra och effektiv ledare (Ridgeway, 

2001:642-643). På senare år har detta dock börjat på att förändras till det bättre och den 

stereotypa synen av kvinnan börjar bli positivare. Den manliga hierarki strukturen finns dock 

fortfarande kvar och den stereotypa synen av mannen anses fortfarande vara mer favoriserad 

(Ridgeway, 2001:639) 

Appelbaum, Audet och Miller (2003) skriver i sin artikel Gender and leadership? Leadership 

and gender? A journey through the landscape of theories, om ledarskapet och genus. Den 

forskning som författarna nämner handlar främst om ledarskapet och dess skillnader mellan 

män och kvinnor, samt om dessa skillnader beror på en biologisk faktor, om det är en fråga 

om stil eller substans, om det är ett faktum eller något som bara är upplevt, samt vilken 

ledarskapsstil som är mest effektiv när man vill nå ett bra resultat. Författarna till artikeln 

sammanfattar dessa faktorer som biologi och genus, könsroll, orsaksfaktorer samt 

attitydmässiga enheter (Appelbaum, Audet, Miller, 2003:44). Forskningen inom området 

ledarskap, biologi och genus behandlar främst frågan om ledarskapet är en del av en biologisk 

faktor, det vill säga om ett bra ledarskap är beroende av ett specifikt kön eller om ledarskapet 

är könsneutralt och kan anammas av båda könen. Forskarna inom detta område gör dessutom 

ett antagande om ledarskapet är en del av ett grundbeteende som återfinns endast hos den 

manliga populationen. Med detta antagande så är ledarskap något som endast kan anammas 

av en man (Appelbaum, Audet, Miller, 2003:44).  

Appelbaum, Audet och Miller (2003) menar dock att de studier där forskare har kommit fram 

till dessa resultat främst har utförts med manliga deltagare. Dessutom så kan dessa studier 

även till viss del vara partiska. Det finns på så sätt ett par studier som har kommit fram till 

ledarskapsskillnader inom genus, men trots detta så finns det ändå en större mängd forskning 

som snarare pekar på dessa skillnaders frånvaro. Påståendet att män och kvinnor påverkas av 

sina biologiska skillnader i förhållande till ledarskapet är generellt svårt att stötta med den 

empiri som finns på området. Författarna menar på att det som snarare stöttas i den empiri 

som finns är den att män och kvinnor inte bara har ett lika ledarskap utan att det även är minst 

lika effektivt (Appelbaum, Audet, Miller, 2003:44)  Appelbaum, Audet och Miller beskriver 

även sin syn på könsrollen i sin studie och menar på att könsrollen definieras utifrån två olika 

faktorer. (a) Det är osannolikt att det biologiska könet är avgörande för olika ledarskapsstilar 

mellan män och kvinnor. (b) Men denna skillnad existerar. Med detta menar författarna att 

könsrollen till stor del mest är bunden till individen men när den används i mer traditionella 

kontexter så binder den ofta samman med andra koncept som ledarskapseffektivitet, 

framträdandet av en ledare, karaktärsdrag hos en ledare och även beteenden som anses vara 

antingen manliga eller kvinnliga (Appelbaum, Audet, Miller, 2003:45) Attribut som beskriver 

en man i dennes ledarskap handlar om struktur, transaktionalitet, enväldig, instruktions-

givande, affärsinriktad och kvinnor använder sig av attributen hänsyn, transformalitet, 

deltagande, socialt uttrycksfulla och människoorienterade. En del teoretiker menar på att vissa 

av de feminina karaktärsegenskaperna ger den kvinnliga ledaren ett övertag över mannen. 
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Högre kommunikationsförmåga det vill säga förmågan att vara en bra lyssnare och att vara 

empatisk, avancerade förmågor i konfliktlösningar och förhandlingar av känslomässig sort. 

De feminina karaktärsegenskaperna anses även vara mer användarvänliga för det 

transformella ledarskapet och maskulina egenskaper för det transaktionella ledarskapet 

(Appelbaum, Audet, Miller, 2003:48). Appelbaum, Audet och Miller menar på att dessa fynd 

är av stor vikt på grund av tre olika nivåer, den första nivån handlar om att även kvinnor kan 

bygga sitt ledarskap och även bygga upp sin organisation så att den följer ramen av en mer 

givande organisation där alla anställda kan känna att de kan nå upp till sin högsta möjliga 

potential. Ett mer transformellt ledarskap. Den andra nivån handlar om att dessa fynd kan 

komma att ta bort gamla, kanske välmenande men ändå skadliga tankesätt. Den tredje nivån 

handlar om att fynden kan hjälpa forskningen ifrån att fokusera på män och kvinnors 

skillnader till att börja kolla överlag på effektiva mot mindre effektiva aspekter istället 

(Appelbaum, Audet, Miller, 2003:48-49). 

John Lawler och Andy Bison (2010) diskuterar det kvinnliga och manliga ledarskapet och 

menar på att det generellt i kontexten socialt arbete då brukar handla om maskulina och 

feminina ledarskapsstilar. Författarna menar på att kvinnor lever i ett slags moment 22 när det 

kommer till ledarskapet, då ledarskapet generellt är anpassat efter det stereotypa maskulina 

dragen. Kvinnor kan då uppleva svårigheter i och med att ledarskapet inte tar hänsyn till 

traditionella kvinnliga drag. Kvinnor som tar på sig maskulina drag i ledarskapet kan 

kritiseras för att ha blivit assimilerade, medan de kvinnor som håller sig till den kvinnliga 

traditionen som innehåller en mer omhändertagande roll riskerar att få kritik för att de inte når 

upp till den statusroll som förväntades av dem (Bison, Lawler, 2010:140). Kvinnliga drag har 

både fler negativa och positiva effekter som kan hindra effektiviteten. Bison och Lawler 

(2010) nämner nio kategorier där kvinnor utmärker sig själva i ledarskapet. Dessa kategorier 

nämns som omsorg för människor, känslighet för andra kvinnliga arbetskamraters behov, 

investeringen i kolleger oavsett genus. Fler kategorier nämns som kooperativ orientering, ett 

globalt perspektiv, öppenhet i kommunikation, erkännandet av orättvisor, omsorg för kvalitén 

på miljön och användandet av intuition. Alla dessa kvalitéer pekar mot ett vårdande, 

receptivitet, empowerment och en inkluderande miljö. Den kritik som finns mot det feminina 

ledarskapet handlar om att produktivitet på grund av alla dessa nio kategorier kan bli lidande 

(Bison, Lawler, 2010:141). 

Deutch (2007) skriver om en svensk artikel som kom fram till resultaten att svenska män som 

tjänar mindre inkomst än sina respektive fruar undvek ekonomiskt beroende genom att de 

ökade sina arbetstimmar. Eller så valde de att göra mindre hushållsarbete. Detta går enligt 

författaren mot rationella ekonomiska modeller och det visar dessutom på att män starkt 

förknippar maskulina normer med den som har högst inkomst och därför antingen arbetar sig 

upp till denna roll eller undviker annat arbete för att etablera sin roll som maskulin (Deutch, 

2007:110). Deutch (2007) diskuterar även hur man skulle kunna minska genusskillnader inom 

arbetet och menar på att kvinnor agerar som kvinnor i sina arbeten för att de positioner som de 

ofta innehar har ett slags samhälleligt krav på att de ska bete sig på ett feminint sätt. Män 

agerar på karaktärsspecifika sätt på grund av att de sociala positioner som de ockuperar kräver 

kompetens, ledarskap och fysisk styrka. Men när män börjar på ett typiskt ”feminint” arbete 

eller kvinnor på ett typiskt ”maskulint” arbete så krävs det ofta att de utför arbete utifrån de 

redan satta könsnormerna. Andra könsnormer skapas först efter att individen börjar bli 

behandlad annorlunda, individens beteende eller andra individers tolkningar av individens 

beteende (Deutch, 2007:115). Wahl, Holgersson, Höök, Linghag (2001) skriver om en studie 

där kvinnor upplevde diskriminering men även positiv särbehandling bland annat igenom att 

de blev lättare igenkända på arbetet. Detta underlättade för kontakter i själva arbetet. 
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Kvinnorna själva ansåg att det underlättade att vara kvinna på grund av att de generellt sätt 

har ett annat typ av beteende, annan typ av kommunikation, rationalitet och tankesätt. Genom 

att kvinnor ofta lyssnar och bryr sig, visar en positiv framtoning så påverkar även detta 

arbetsmiljön på ett positivt sätt (Holgersson, m.fl., 2001:117) Deutch (2007) nämner en del 

författare i sin studie som anser att skillnaderna inte är problemet i sig utan det är maktfaktorn 

som är av betydelse (Deutch, 2007:117). Ju senare studien är daterad desto större likheter 

mellan män och kvinnor. Skillnaderna är till och med mycket små och snarare mer lika än 

olika (Thylefors, 2007:187) 

 

3.7 Effektivt ledarskap 

Ett effektivt ledarskap präglas av antingen ledarskapet eller chefskapet som har en orientering 

mot personalomsorg och relationer eller produktion och struktur. Det är även något som 

bedöms utifrån verksamhetens effektivitet, medarbetarnas arbetstillfredsställelse samt 

chefernas framgång (Thylefors, 2007:68). Enligt Michael Muchiri, Ray Cooksey, Lee Di 

Milia och Fred Walumbwa (2011) så har forskning, via kvantitativa undersökningar kommit 

fram till att effektiva ledare använder sig av det transformella ledarskapet. Detta ledarskap 

fokuserar på fyra olika ledarskapsbeteenden som hjälper till att influera följares värden och 

ger dem en chans till att överträffa sig själv både för sin egen skull men även för 

organisationens bästa. Dessa ledarskaps beteenden beskriver författarna som (a) idealiserade 

influenser och karisma det vill säga en slags modell som följare kan använda för  att 

identifiera sig själva med sin ledare. (b) inspirerande motivation, det vill säga ett sätt att 

influera sina följare till nya utmaningar och övertygelser som ska skapa mening och 

förståelse. (c) Intellektuellt stimulerande, tanken med detta är att ledaren ska kunna få sina 

följare att ifrågasätta antaganden och kunna omformulera problemlösningar. (d) 

Individualiserade övervägande, som ger följarna stöd och en mentor att ställa frågor och 

funderingar till (Muchiri, m.fl., 2011:464). Kritik mot denna modell är bland annat att den 

anses ha svårigheter med att separera ledarskapet ifrån hierarki, rank och auktoritet på grund 

av detta menar författarna att forskare väljer att vända sig till nya typer av modeller som har 

huvudfokus på att influera det egna jaget och andra individer för att skapa en bra organisation. 

En sådan modell som försöker beskriver det effektiva ledarskapet är teorin om sociala 

processer i ledarskapet. Förespråkaren för denna modell menar på att det finns fyra aspekter 

som ger en vägledning till det effektiva ledarskapet. Dessa fyra nämner Muchiri, m.fl. (2011) 

som optimering, lösa osäkerhet, ökad anpassningsförmåga och utfärdandet av en vision. 

Genom att göra det bästa av en situation och använda alla tillgängliga redskap så skapar man 

även det mest effektiva sättet att lösa ett problem på. Författarna menar på att denna modell 

fortfarande är under utveckling, men har stor potential till att bli en väl fungerande teori för 

det effektiva ledarskapet (Muchiri, m.fl., 2011:464) 
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4. Resultat och analys 
 

 

Frågorna som inledningsvis ställdes i uppsatsen var; 1. vilka skillnader och likheter går att 

finna mellan manligt och kvinnligt ledarskap? 2. Finns det historiska bakgrundsfaktorer som 

kan ha påverkat ledarskapet och genus i det sociala arbetet? Dessa frågor har besvarats i 

denna uppsats. I uppsatsen har författaren valt att redovisa artiklarna grundligare genom en 

matris, se bilaga 1. I denna matris ingår författarnas namn, vilket land studien är skriven i, hur 

många sidor som studien har, artikelns namn och i vilken tidskrift samt år som artikeln har 

publicerats. Förutom detta innehåller tabellen även fem kategorier som uppsatsen sedan har 

tematiserats efter. Kategorierna förklarar artiklarna på en detaljnivå och därför är de effektiva 

och användbara för att kunna förstå och uppfylla uppsatsens syfte och besvara 

frågeställningarna. Dessa kategorier är;  

1. Ämnesområde, vilka specifika delar av området berör artikeln och vilket syfte har artikeln? 

2. Metod, vilken metod användes under studiens gång? 

3. Urval, vilket urval av personer eller artiklar har författarna använt sig av? 

4. Vilket teoretiskt perspektiv används i artikeln? 

5. Vilka resultat kom författarna fram till i studien? 

 

 

4.1 Kategori 1 - Ämnesområde 

Den första kategorin som berörs är ämnesområdet i artikeln, alla artiklarna berör ledarskap 

och genus i det sociala arbetet men artikelförfattarna väljer att ta upp olika aspekter av detta 

område. Trots olikheterna av aspektval så finns det ändå ett par likheter som binder samman 

artiklarna. I bakgrunden, har jag satt dessa som rubriker. Rubrikerna är ledarskap-en 

bakgrund, ledarskapsteorier, feministiska ledarskapsteorier, feminism, män inom 

socialt arbete, effektivt ledarskap samt manligt och kvinnligt ledarskap. Författarna till 

artiklarna tog upp dessa ämnen antingen en eller flera av dessa i sina artiklar.  

Under den första rubriken ledarskap-en bakgrund hamnade artiklarna: 

-(1) Leadership in Social work: A case of caveat emptor, John Lawler (2007).  

-(2) Social Work, leadership: identifying core attributes, Michael Holosko (2009). 

Båda dessa artiklar behandlar och förklarar ledarskapet i socialt arbete på en grundläggande 

nivå och de tar senare upp mer inriktade frågor i sina artiklar.  

 

Under den andra rubriken, ledarskapsteorier, hamnade artiklarna: 

-(1) Leadership in Social work: A case of caveat emptor, John Lawler (2007). 

-(3) Feminists in social work, where have all the leaders gone, Marceline Lazzari, Lisa 

Colarossi och Kathryn Collins (2009). 

-(9) Undoing gender, Francine Deutch (2007) Dessa tre artiklar förklarar olika grundläggande 

teorier som återfinns i ledarskapet inom det sociala arbetet. 

 

Under den tredje rubriken, feministiska ledarskapsteorier, hamnade artiklarna: 

-(1) Leadership in Social work: A case of caveat emptor, John Lawler (2007). 

-(2) Social Work, leadership: identifying core attributes, Michael Holosko (2009). 

-(3) Feminists in social work, where have all the leaders gone, Marceline Lazzari, Lisa 

Colarossi och Kathryn Collins (2009). Dessa artiklar är mer inriktade på att förklara vad 

feministiska ledarskapsteorier är för något och vad som gör dessa teorier feminitiska i sin 

natur samt hur detta förhåller sig till det sociala arbetet. 
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Under den fjärde rubriken, feminism, hamnade artiklarna: 

-(3) Feminists in social work, where have all the leaders gone, Marceline Lazzari, Lisa 

Colarossi och Kathryn Collins (2009). 

-(4) Relationship and leadership: Sophonisba Breckinbridge and women in social work, Anya 

Jabour (2012). 

-(5) Men in social work: challenging or reproducing an unequal gender regime, Bob Pease 

(2011). Dessa artiklar tar upp feminismen i förhållande till ledarskapet och det sociala arbetet. 

Under den femte rubriken, män inom socialt arbete, hamnade artikeln: 

-(5) Men in social work: challenging or reproducing an unequal gender regime, Bob Pease 

(2011). Denna artikel behandlar män och deras roll i socialt arbete både i ledarskapsroll och 

utanför denna. 

 

Under den sjätte rubriken, manligt och kvinnligt ledarskap, hamnade artiklarna: 

-(6) Gender status and leadership, Cecilia Ridgeway (2001). 

-(7) Gender and leadership? Leadership and gender? A journey through the landscape of 

theories, Steven Appelbaum, Lynda Audet och Joanne Miller (2003). 

-(9) Undoing gender, Francine Deutch (2007) Dessa artiklar förklarar det manliga respektive 

det kvinnliga ledarskapet inom det sociala arbetet. 

Under den sjunde rubriken, effektivt ledarskap, hamnade artikeln:  

-(8) Leadership and organisation development journal, gender and managerial level diffrence 

in perceptions of effective leadership, Michael Muchiri, Ray Cooksey, Lee Di Milia och Fred 

Walumbwa (2011). Denna artikel förklarar vad det effektiva ledarskapet är för något och hur 

detta förhåller sig till manligt, kvinnligt och det sociala arbetet. 

 

Den första artikeln är skriven av John Lawler (2007). ”Leadership in Social work: A case of 

caveat emptor” handlar om socialt arbete i sin generalitet och i denna diskuterar författaren 

bland annat nystarten av ett nytt styrelsesystem, NPM, att mycket av den empiri som finns om 

ledarskap härstammar ifrån USA och dess militära system. Han fortsätter sedan att diskutera 

skillnaden mellan att styra och att vara en ledare och att dessa begrepp reflekterar  det manliga 

och kvinnliga ledarskapet (Lawler, 2007:126, 128). Den andra artikeln är skriven av Michael 

Holosko (2009) namnet på denna artikel är ”Social Work, leadership: identifying core 

attributes” och även denna artikel berör området socialt arbete och ledarskapet generellt. 

Författaren identifierar fem karaktärsegenskaper som en ledare bör besitta, dessa är vision, 

förmågan att influera andra, teamwork eller teamsamarbete, förmågan att lösa problem och 

förmågan att skapa en positiv förändring (Holosko, 2009:454-455). Den tredje artikeln är 

skriven av Marceline Lazzari, Lisa Colarossi och Kathryn Collins (2009) Deras artikel heter 

”Feminists in social work, where have all the leaders gone?” Denna artikel berör tre av 

rubrikerna dessa är ledarskapsteorier, feministiska ledarskapsteorier och feminism inom 

socialt arbete. Först beskriver artikeln vanliga ledarskapsteorier som används generellt inom 

ledarskapet oavsett genus tillhörighet, dessa teorier är trait, behavioral, contingency och 

transactional theory. Traitteorin går ut på ett antagande att en ledare inte skapas, de föds. 

Behavorialteorin handlar om att ledarskapet kan inläras av individer. Contingencyteorin 

handlar om att en bra ledare måste kunna anpassa sig till alla former av situationer och den 

sistnämnda teorin, transactionalteorin är en av de två vanligaste teorierna och denna teori 

grundar sig på att individer blir motiverade av både belöningar och risken av att bli bestraffad 

(Colarossi, m.fl., 2009:349-350). Lawler (2007) kommer fram till att denna teori 

överensstämmer med begreppet styre som är den hårdare typen av ledarskap och som 

överensstämmer med begreppet chefskap (Lawler, 2007:127; Beinecke, 2010:167). Artikeln 
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övergår sedan in i nästa område feministiska ledarskapsteorier, här beskriver artikeln den 

transformerande teorin som går ut på att skapa en karismatisk och visionär ledare, denna teori 

är den andra mest använda teorin inom ledarskapet (Colarossi, m.fl., 2009:350). Lawler 

(2007) beskriver även denna teori som en del av ledarskapet. Till skillnad ifrån styret och 

transactional theory. Artikeln tar även upp det delade ledarskapet detta kräver en demokratisk 

beslutsväg och ett teamarbete för att kunna användas på ett så bra sätt som möjligt (Lawler, 

2007:127; Beinecke, 2010:167). 

Den fjärde artikeln är skriven av Anya Jabour (2012) artikeln heter ”Relationship and 

leadership:  Sophonisba Breckinbridge and women in social work” och tar främst upp och 

behandlar en historisk kvinnas liv. Sophonisba Breckinbridge var en pionjär inom socialt 

arbete och inom feminismen, denna artikel beskriver både hennes liv och hennes bidrag till 

den feministiska debatten. Artikeln är tänkt som ett tillskott till dagens diskussion om 

feminism och tanken är att framtida feminister ska kunna ta hjälp av och kunna använda 

hennes kunskaper (Jabour, 2012:22-23). Denna artikel startar upp kapitlet om feminism och 

följs sedan av den femte artikeln. Den femte artikeln är skriven av Bob Pease (2011) och heter 

Men in social work: challenging or reproducing an unequal gender regime? Denna artikel 

handlar främst om män och deras del i socialt arbete och i ledarskapet men mycket av artikeln 

handlar feminismen och dess roll för män inom bland annat utbildning. Precis som namnet 

anger så tar artikeln upp väldigt mycket om män inom socialt arbete och under denna rubrik 

så tar författaren upp procentskillnader mellan män och kvinnor och författaren diskuterar 

även om män utmanar eller reproducerar en ojämlik genusregim (Pease, 2011:408-409). 

Den sjätte artikeln är skriven av Cecilia Ridgeway (2001) och den artikeln heter ”Gender 

status and leadership” denna artikel tar upp det manliga respektive det kvinnliga ledarskapet 

och diskuterar detta i förhållande till könsroller, status och könsstereotyper (Ridgeway, 

2001:639, 642-643). Den sjunde artikeln är skriven av Steven Appelbaum, Lynda Audet och 

Joanne Miller (2003) den artikeln heter ”Gender and leadership? Leadership and gender? A 

journey through the landscape of theories.” Denna artikel tar upp den ett par faktorer och 

diskuterar om ledarskapet avgörs av dessa faktorer, den biologiska faktorn, genus, könsroll, 

orsaksfaktorer samt attitydmässiga enheter. Artikeln beskriver även attribut som är tillhörande 

män respektive kvinnor. Manliga attribut benämns som struktur, transaktionalitet, enväldig, 

instruktionsgivande och affärsinriktad medan kvinnors attribut benämns som hänsyn, 

transformalitet, deltagande, socialt uttrycksfulla och människoorienterade (Appelbaum, 

Audet, Miller, 2003:44-45, 48-49). 

Den åttonde  artikeln är skriven av Michael Muchiri, Ray Cooksey, Lee Di Milia och Fred 

Walumbwa (2011) och denna artikel heter Leadership and organization, development journal, 

gender and managerial level difference in perceptions of effective leadership”. Denna artikel 

behandlar framförallt frågan om det effektiva ledarskapet och menar på att det tranformistiska 

ledarskapet är den mest effektiva metoden. Metoden använder sig av fyra ledarskaps 

beteenden, idealiserade influenser och karisma, inspirerande motivation, intellektuellt 

stimulerande och individualiserade övervägande (Muchiri m.fl., 2011:464). Den nionde och 

sista artikeln är skriven av Francine Deutch (2007) och denna artikel heter ”Undoing gender” 

och fokuserar främst på teorin om doing gender. Författaren diskuterar om manligt respektive 

kvinnligt inom det sociala arbetet (Deutch, 2007:115). 
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4.2 Katgori 2 – Metod  

Det som de flesta artiklar hade som gemensam nämnare var att nästan ingen av de nio 

artiklarna var helt och hållet kvalitativa eller kvantitativa, nästintill alla artiklar var 

forskningsöversikter över området ledarskap och genus. Åtta av de nio artiklarna är 

forskningsöversikter och en är en kvantitativ studie. Trots detta hade de alla olika 

forskningssyften inom området. Den första studien av Lawler (2007) är en forskningsöversikt 

över området ledarskap inom det sociala arbetet och de data som är insamlade har tagits ur 

relevanta artiklar och böcker som behandlar området, detta för att diskutera ledarskapet, olika 

typer av tolkningar och definitioner av ordet ledarskap. Den andra studien av Holosko (2009) 

är en undersökande studie och författaren har innehållsanalyserat den mängd litteratur som 

beskriver området och finner samt definierar fem centrala egenskaper som är viktiga för det 

sociala arbetet och dess ledarskap. Den tredje studien av Lazzari, Colarossi och Collins 

(2009)  är en forskningsöversikt och författarna till studien valde att utförligt beskriva vanliga 

teorier inom ledarskapet samt de feministiska utvecklingsområdena inom ledarskapet. 

Dessa utvärderas även för att ge en bredare bild av hur teorierna påverkar praktiken. Den 

fjärde artikeln av Jabour (2012) är en forskningsöversikt och författaren väljer att samla in 

information ur artiklar och annan litteratur som beskriver Sophonsiba Preston Breckinridge 

liv. Denna information är tänkt att vara till hjälp för framtida generationer av kvinnor inom 

det sociala arbetet och framförallt för deras ledarskapsroll. Den femte studien av Pease (2011) 

är också en forskningsöversikt över det valda området och söker främst svar ur empiri som 

behandlar frågan om mäns närvaro i yrket utmanar en slags diskrimineringsprocess. Artikeln 

tar även upp hur feminismen har påverkat det sociala arbetet och männens del i detta och 

söker därför även empiri inom feminismens område.  

Den sjätte studien av Ridgeway (2001) är en forsknings översikt över området genus och 

status inom ledarskapet. Författaren valde att arbeta utifrån det redan befintliga material som 

finns inom detta område, materialet kretsar kring artiklar och litteratur som behandlar området 

kring the expectations states theory. Den sjunde studien av Appelbaum, Audet och Miller 

(2003)  är en forskningsöversikt och författarna valde att kategorisera den valda utvärderade 

litteraturen i fyra olika kategorier. Biologiskt perspektiv, socialiseringsperspektivet, 

perspektiv bortom könsroller som kan ha påverkan på ledarskapet, det fjärde perspektivet 

accepterar könsskillnader och söker förståelse för denna skillnad Den åttonde artikeln av 

Muchiri, Cooksey, Di Milia och Walumbwa (2011) är den enda artikeln som har gjort en 

kvantitativ undersökning, författarna valde att skicka ut en enkät ut till kommunalt anställda 

om ställde frågor om det effektiva ledarskapet. De svar som studiens författare fick tillbaka 

analyserades via en tematiskt matris. Den nionde artikeln av Deutch (2007) är en 

forskningsöversikt över en äldre artikel vid namn ”Doing gender”, författaren samlar fakta 

ifrån artikeln Doing gender och en stor del empiri som under årens lopp har refererat till 

denna artikel för att försöka diskutera begreppet doing gender och se om det går att 

omformulera detta begrepp till ett begrepp som passar bättre in i socialt arbete som det ser ut 

idag. 

 

4.3 Kategori 3 – Urval 

Den enda artikeln som är av kvantitativ sort har ett urval på 200 kommunalt anställda 

personer där 177 individer gav tillfredsställande svar 23 personer blev ett bortfall, antingen på 

grund av att det inte gav tillräckligt med bakgrundsinformation som skulle behövas för att 

studien skulle kunna ses som vetenskaplig eller på grund av att de inte svarade på den enkät 
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som författarna till studien gav ut. 102 deltagare, 58%, fler män än kvinnor svarade på fråga 

ett och flest svarande hade ingen ledarskapsroll överhuvudtaget, denna fråga handlade om bra 

och effektivt ledarskap. Fråga 2 svarade 78 personer, 44% på. Fler män svarade även på 

denna fråga och även denna gång hade flest svarande ingen form av ledarskapsroll. Denna 

fråga handlade om hur arbetsenheten skulle kunna bidra till organisationen och ledarskaps- 

effektiviteten. Den tredje och sista frågan svarade 83 respondenter, 47% på, återigen flest män 

svarade.1/3 av respondenterna hade någon form av ledarskapsroll och 2/3 var utan denna roll. 

Frågan handlade om hur organisationens ledarskaps skulle kunna bidra till ett effektivt arbete 

för arbetsenheten. De övriga åtta studierna som beskrivs i denna uppsats, som har metoden 

forskningsöversikt i grunden, har generellt sett ett urval utifrån det valda områden, vissa 

studier mer snävt mot ett specifikt problemområde och andra mer generellt om själva 

området. Det alla studier har gemensamt är att de alla går in i området ledarskap och genus 

inom socialt arbete (Muchiri m.fl., 2011:467). 

 

4.4 Kategori 4 – Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet varierar i de nio studierna, de flesta studierna tar upp det 

interpretativa tolkande perspektivet i grunden men går sedan in i specifika teorier i sin 

förklaring. De författare som använder specifika teorier är; Appelbaum, Audet och Miller 

(2003) använder sig av teorierna om biologi och genus, könsrollsteorin, kausala faktorer och 

attitydmässiga enheter. Lazzari, Colarossi och Collins (2009) använder sig av trait, 

behavioral, contingency, transactional, transformational och shared leadership. Muchiri, 

Cooksey, Di Milia och Walumbwa (2011) utgår ifrån teorin om det effektiva ledarskapet. 

Deutch använder doing gender som en teori om genus anpassning  

 

4.5 Kategori 5 - Resultat 

Resultaten är det som varierar mest i studierna vilket är mest logiskt då de undersöker olika 

fenomen inom området ledarskap och genus inom socialt arbete. Lawler (2007) anser att 

forskningen inom ledarskapet som den ser ut idag är tvetydig, Den kan antingen ses som ett 

steg i rätt riktning och som ett utvecklingsområde samt ett sätt att uppmuntra på, eller så kan 

det å andra sidan ses som ett sätt att kontrollera på. Den nya typen av ledarskap, som 

Thylefors (2007) och Ahlbäck Öberg (2008) samt många fler nämner är begreppet New 

Public Management. Detta begrepp kan ses som ett försök för att nå nya friheter på en 

individuell nivå i en organisation som är mer trängd och instängd än vad den har varit förut. 

Författaren menar också på att om utveckling och uppmuntring får mer sympati så kan det bli 

en lovande modell för framtiden, men detta kräver att de sammansatta ledarskapsförmågorna 

redan är en del av det sociala arbetet. Frågan är svår att svara på, men det enda som egentligen 

kan konstateras är att det behövs mycket mer forskning så att konceptet kan debatteras för att 

möjligheter och eventuella svårigheter kan komma till tals. Holosko (2009) kom fram till fem 

centrala egenskaper i sin studie dessa är vision, influencing others to act, teamwork/ 

collaboration, problem solving capacity, creating appositive change. Dessa egenskaper krävs 

att en ledare har för att en ledare ska kunna vara en god ledare. Lazzari, Colarossi och Collins 

(2009) kom fram till att patriarkatet har influerat hierarkin under många år och har därför satt 

sina spår av förtryck mot diverse minoriteter och även däribland det kvinnliga könet. Socialt 

arbete strävar generellt efter att gå ifrån detta förtryck till ett stadie av empowerment. Därför 

kan ledarskap guidat av feministiska principer användes för att skapa en social förändring som 

bör leda till empowerment. Jabour (2012) gjorde en studie om Sophonisba Breckinridge liv 
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angående hennes politiska kontakter och karriär. Allt detta pekar mot att hon var en viktig del 

i koppling mellan kvinnors förhållanden och kvinnors ledarskap. Under fyra årtionden så 

stöttade hon upp socialt arbete och skapade en social rättvisa för detta. Hon förberedde 

studenter till att bli beslutsfattare och banade vägen för kvinnor i deras ledarskap. Hennes 

arbete inom socialt arbete var ett minoritets- arbete, men det var ett väldigt inflytelserikt 

sådant. Pease (2011) kom fram till i sin studie att om fler män ska rekryteras in i socialt arbete 

så måste en debatt öppnas upp mellan utövare och akademiker om det enkönade sociala 

arbetet. Män är minst lika viktiga inom socialt arbete som kvinnor. Detta för att de främjar ett 

mer jämlikt arbete på grund av stora klyftor då merparten av socialt arbete domineras av det 

sociala arbetet. Men på grund av att kvinnoförtrycket, diskriminering och löneskillnader 

fortgår inom yrket så bör man vara aktsam med att uppmuntra allt för många män till att 

arbeta inom yrket. De män som behövs inom arbetet och ledarskapet behöver vara kritiska 

mot hegemonisk maskulint och bör även visa en förståelse och kunskap över de ojämlikheter 

som finns inom arbetet. Det är en väldigt svår balansgång på grund av att för mycket 

engagemang mot att arbeta mot förtryck också kommer att skapa en ojämställdhet inom 

arbetet i och med att arbetet då kommer att riktas främst mot och för kvinnor. Ridgeway 

(2001) diskuterar i sin artikel om användningen av the expectation states theory. 

Föreställningarna om genus och status är oftast riktade mot antingen män eller kvinnor inom 

det hierarkiska systemet. När kvinnor försöker att nå ledarskapspositioner inom detta system 

så påverkas detta av det slagfält som genusbegreppet befinner sig inom. Teorin hjälper 

forskare till en bättre förståelse över detta slagfält och kan användas som komplement till 

rollteorin. Appelbaum, Audet och Miller (2003) använder sig av tre frågeställningar i sin 

studie dessa är (a) är kvinnors ledarskap är annorlunda ifrån mäns, (b) vilken stil är mest 

effektiv inom ledarskapet och (c) är den beslutsamhet som återfinns i kvinnornas effektivitet 

som ledare faktabaserad eller är det en uppfattning som har blivit verklighet. 

Svaren till dessa frågor är: ja, män och kvinnor har olika ledarskapsstilar och män kan lära sig 

av kvinnornas sätt att styra på. Nej kvinnors ledarskapsstilar är inte mindre effektiva, de är 

mer effektiva med tanke på bland annat teamarbete. Synen på att kvinnans ledarskapsstil är 

mindre effektiv på grund av hennes kön är inte baserad på fakta utan drivs av socialiseringen 

Muchiri, Cooksey, Di Milia och Walumbwa (2011). De resultat som dessa författare kom 

fram till är att män och icke chefsanställda ansåg i studien att effektivt ledarskap grundar sig 

på rättvisa, jämlikhet och ärlighet. Ledarskapet bör utveckla personalen, främja arbetsplatsens 

harmoni och ska vara pålitlig. Kvinnliga anställda ansåg att kommunikation och en förmåga 

att kunna ta beslut viktigt. En ledare ska även stötta den enhet som ledaren är ansvarig för, på 

så sätt kan det leda till större effektivitet i arbetet. Deutch (2007) ”Doing gender” bör ha 

betydelsen att sociala interaktioner reproducerar könsskillnader och frasen Undoing gender 

bör ha betydelsen att sociala interaktioner minskar könsskillnader. Doing är ett bra ord för att 

beskriva att genus skapas via sociala interaktioner men det ger illusionen av att 

genusskillnader har uppstått när begreppet egentligen menar på att det borde demonteras. 
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5. Diskussion 

 

 
Uppsatsens syfte var att göra en forskningsöversikt som sammanfattar nio vetenskapligt 

publicerade artiklar inom ämnesområdet ledarskap och genus i det sociala arbetet. Detta för 

att få en vetenskaplig översikt över området. I detta ingår det att få en större förståelse över 

det manliga respektive det kvinnliga ledarskapet samt att få en större förståelse för begreppen 

ledarskap och genus. I resultat och analys kapitlet framkom det fem teman som strukturerar 

upp artiklarna på en detaljnivå. Dessa teman användes för att besvara de inledande 

frågeställningarna i uppsatsen. De teman som framkom i resultat och analyskapitlet var; 

område, metod, urval, teoretiskt perspektiv och resultat. Det går att konstatera att det finns en 

stor mängd forskning inom ämnesområdet som beskriver ledarskap och genus inom det 

sociala arbetet ur en mängd olika infallsvinklar. Frågorna som inledningsvis ställdes har 

besvarats, dessa frågor var vilka skillnader och likheter går det att finna mellan manligt och 

kvinnligt ledarskap? Finns det historiska bakgrundsfaktorer som kan ha påverkat ledarskapet 

och genus i det sociala arbetet? 

 

5.1 Likheter och skillnader 

 

Det finns både många likheter och skillnader mellan det kvinnliga och manliga ledarskapet. 

De första likheterna som återfinns i uppsatsen är ledarskapsteorierna transactional och 

tranformational. Dessa teorier baseras på det manliga respektive det kvinnliga ledarskapet. 

Transactional teorin har mer maskulina drag och fokuserar mer på stabilitet, effektivitet, 

formell auktoritet, koordination, planering, resultat, målsättande och kontroll medan 

transformational teorin är mer feminin i sitt sätt då den fokuserar främst på effektivitet, 

förändring, utvecklingen av kooperation, motivering för medarbetare och värden. Dessa 

teorier anses även vara baserade på begreppen chefsskap och ledarskap, två begrepp som 

behandlar det arbete som en chef utför igenom två olika synvinklar. Chefskapet anses vara 

manligt och ledarskapet är kvinnligt (Lawler, 2007:127, 132; Richard Beinecke, 2010:167). 

Dessa begrepp har alltså två olika sätt att se på hur ett styre ska se ut, chefsskapet fokuserar på 

hierarkin och hur förhållandet är mellan chefen och högre maktorgan inom hierarkin medan 

ledarskapet arbetar och har fokus nedåt i hierarkin. Ledaren försöker att få en bra relation till 

sina medarbetare istället för att se uppåt i maktordningen. Makten kommer ifrån 

medarbetarna, har ledaren en bra kontakt med sina medarbetare så är det också där 

möjligheten till att kunna påverka och leda finns (Tullberg, 2006:11-12). Män beskrivs ofta 

som strukturerade, användare av transaktionalitet, enväldig, instruktionsgivande, 

affärsinriktad och kvinnor beskrivs ofta som hänsynsfull, en användare av transformalitet, 

deltagande, socialt uttrycksfulla och människoorienterade vilket kan vara till kvinnors fördel i 

många fall (Appelbaum, Audet, Miller, 2003:48). Holosko (2009) skriver om fem 

ledarskapsegenskaper som en ledare eller chef besitter, dessa är vision, förmågan att influera 

andra till att agera och ta initiativ, samt att ta ett eget ansvar, Teamwork, förmågan att lösa 

problem, förmågan att skapa en positiv förändring (Holosko, 2009:454-455). Både en chef 

och en ledare oavsett kön kan ha en vision och lösa problem, med olika resultat beroende på 

infallsvinkel. Men förmågan att influera andra, teamwork och förmågan att skapa en positiv 

förändring är egenskaper som förknippas med den transformella teorin och därför även 

begreppet ledarskap som i sin tur enligt Lawler (2007) förknippas med det kvinnliga 

ledarskapet (Lawler, 2007:127, 132; Richard Beinecke, 2010:167). Ett par skillnader som bör 

nämnas är antalet män och kvinnor i ledarskapspositioner. Pease (2011) hävdar att det finns 
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fler kvinnor inom socialt arbete men fler män i ledarskapspositioner (Pease, 2011, s.406). 

Statistiska centralbyrån gjorde år 2008 en undersökning som visade på att inom den privata 

sektorn så sitter kvinnor på 25% av chefsposterna och män på 75%, tio år tidigare låg 

siffrorna på 17% kvinnor och 83% manliga chefer. Inom den offentliga sektorn hade 62% 

kvinnor en chefsposition och 38% män hade en chefsposition. Tio år tidigare var siffrorna mer 

likartade och kvinnor hade 51% och män 49% (Scb.se 2012). Enligt dessa siffror har både den 

privata och den offentliga sektorn fått fler kvinnor på chefspositioner samtidigt som män har 

förlorat procentenheter. Detta tyder på en förändring då allt fler kvinnor arbetar som chefer 

idag än för fjorton år sedan. Men det behöver nödvändigtvis inte bara betyda att fler kvinnor 

får chefsjobb, det kan även vara så att allt fler män söker sig ifrån det sociala arbetet. Något 

som även är värt att notera är det faktum att kvinnor dominerar i den offentliga sektorn medan 

män har den högsta procentenheten inom den privata sektorn. Trots att mycket av empirin 

fokuserar på skillnader snarare än likheter så hävdar ändå Thylefors (2007) att män och 

kvinnor är mer lika än olika i sitt ledarskap och ju senare tidsperiod eller år som en forskning 

om ämnet är daterad desto större chans är det att forskningen håller med hennes argument 

(Thylefors, 2007, s.187). Dessutom så beskriver denna forskning ofta att ledarskapet mellan 

män och kvinnor är minst lika effektivt också (Appelbaum, Audet, Miller, 2003, s.44). 

 

 

5.2 Historiska bakgrundsfaktorer  

 

Den främsta bakgrundsfaktorn sett ur ett historiskt perspektiv som på något sätt har påverkat 

ledarskapet och genus i det sociala arbetet är feminismen. Denna faktor har påverkat både 

ledarskapet och genus sedan 1970-talet. Feminismen har haft många olika former bland annat 

liberal feminism, radikal feminism, marxistisk och socialistisk feminism, svart feminism och 

postmodern feminism. Det som alla typer av feminism har haft gemensamt är att de har haft 

en positiv påverkan på kvinnans roll i det sociala arbetet (Pease, 2011:408). Bland annat när 

det kommer till arbetsmöjligheter i det som tidigare har ansetts vara atypiska mans eller 

kvinnoyrken. Feminismen brukar generellt förekomma i någon mån i utbildningar som kretsar 

kring det sociala arbetet, det som har framkommit i de artiklar som har analyserats är det 

faktum att dagens kvinnor anammar antingen en tredjevågsfeminism eller en postfeministiskt 

tankesätt, dessa former av feminism brukar generellt förespråka individuell frihet, 

empowerment, egna val och ett friare genusflöde. Studenterna på utbildningarna ser generellt 

inte meningen med varför den andra generationens feminism är viktig att lära sig. Det är ofta 

denna typ av feminism som används under utbildningar. Det är minst lika viktigt att lära ut 

den äldre formen av feminism samtidigt som att det är av vikt att följa studenternas val och 

lära ut de nyare formerna av feminism (Pease, 2011:409).  

Transformerings teorin beskrivs som en feministisk teori, denna teori har främst fokus på att 

skapa en karismatisk och visionär ledare. Denna typ av ledare ska leda sina medarbetare och 

verksamheten framåt. Denna ledare ska kunna gå utöver det egna självintresset och den 

hierarkiska strukturen för att kunna stötta och inspirera sina medarbetare. Inspirationen 

handlar om bredare sociala värden, önskningar och behov. Denna ledare ska kunna föra en 

vision framåt för att kunna transformera både sig själv, verksamheten och medarbetarna 

(Colarossi m.fl., 2009:350). Jabour (2012) nämner att kvinnor använder vänskapsrelationer 

till varandra som ett verktyg för sitt ledarskap. Dessa vänskapsrelationer skapas främst till 

mentorer, kvinnliga vänner eller feministkollegor. Genom Sophonisba Breckinridge kommer 

hon fram till att kvinnor kan använda vänskapsrelationerna till att hjälpa varandra att avancera 

i ledarskapet, genom att utöva detta och lära ut till en yngre generation kvinnor hur detta ska 

gå till (Jabour, 2012:23). Feminism har generellt sett många goda aspekter att se till men det 
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finns även negativa aspekter som kan upplevas av män. Män som i praktiken bevisligen har 

kommit i kontakt med feministisk lära har i olika studier bland annat nämnt att de känner sig 

marginaliserade och orättvist sedda som symboler för förtryck, istället för egna individer. 

Med andra ord kände de sig som om de själva ensamma bar ansvaret för förtrycket av kvinnor 

(Pease, 2011:409). Det är inte bara kvinnor som kan vara feminister utan även män kan vara 

feminister, men detta är något som är mer krävande av en man då han måste hållas till samma 

bemötandestandard som kvinnliga ledare. Både av sig själva, medarbetare, chefskollegor och 

även av högre chefer i makthierarkin. De får alltså inte bemötas med lägre krav på prestation 

för att de är män, men de måste också granskas för deras förmåga att ge upp vissa manliga 

förmåner till förmån för ett feministiskt ledarskap arbete (Colarossi m.fl., 2009:352). 

 

5.3 Effektivt ledarskap 

 

Det effektiva ledarskapet anses vara något som främst används av chefer och ledare som har 

anammat det transformella ledarskapet, detta ledarskap grundar sig på fyra ledarskaps-

beteenden. Det första beteendet benämns som, idealiserade influenser och karisma detta är en 

modell som medarbetarna kan använda för att identifiera sig själva med sin ledare. Det andra 

beteenden benämns som, inspirerande motivation. Detta är ett sätt att influera sina 

medarbetare till nya utmaningar och övertygelser som ska skapa mening och förståelse. Det 

tredje beteendet är, intellektuellt stimulerande. Detta handlar om att ledaren ska kunna få sina 

medarbetare att ifrågasätta antaganden och kunna omformulera problemlösningar. Det fjärde 

och sista beteendet nämns som, individualiserade övervägande. Detta är något som ger 

medarbetarna stöd och en mentor att ställa frågor och funderingar till (Muchiri m.fl., 

2011:464). 

 

 

6. Slutsatser 

 
Under denna rubrik presenteras uppsatsens slutsatser.  

 Det råder delade meningar om ledarskapet i det sociala arbetet sett ur ett 

genusperspektiv. Många forskare hävdar att det både finns många likheter och även 

olikheter mellan det manliga och kvinnliga ledarskapet. Andra forskare hävdar 

motsatsen och menar på att män och kvinnor är mer lika än olika i sitt ledarskap. 

 Historiska bakgrundsfaktorer som har varit avgörande för ledarskapet och genus är 

feminismen. Denna faktor har haft stor positiv inverkan framförallt för kvinnornas del. 

Det är tack vare feminismen som jämlikheten idag är så pass utbredd.  
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Bilaga 1: Redovisning över de 9 utvalda artiklarna 

    1 2 3 4 5 

 Artikel 

författarnas 

namn, land och 

antal sidor 

Artikelns namn Utgiven i Ämne Metod Urval Teoretiskt 

perspektiv 

Resultat 

1 Steven H. 

Appelbaum, 

Lynda Audet, 

Joanne C. Miller 

Canada 

Sidantal: 9 

Gender and 

leadership? 

Leadership and 

gender? A 

Journey through 

the landscape of 

theories. 

 

Leadership & 

Organization 

Development 

Journal, 2003.  

Vol 24:1 

 

 

Syftet är att besvara 

tre frågeställningar  

 

1) Är kvinnors 

ledarskap 

annorlunda ifrån 

mäns.  

 

2) Vilken stil är 

mest effektiv inom 

ledarskapet. 

 

3) Är den 

beslutsamhet som 

återfinns i 

kvinnornas 

effektivitet som 

ledare faktabaserad 

eller är det en 

uppfattning som har 

blivit verklighet. 

Denna studie  

är en litteraturstudie, 

författarna till 

studien valde att 

kategorisera den 

valda utvärderade 

litteraturen i fyra 

olika kategorier.  

1. Biologiskt 

perspektiv 

2. Socialiserings 

perspektivet 

3. Perspektiv bortom 

könsroller som kan 

ha påverkan på 

ledarskapet 

4. Det fjärde 

perspektivet 

accepterar 

könsskillnader och 

söker förståelse för 

denna skillnad 

Urvalet av dessa 

artiklar valdes 

utifrån de fyra 

kategorierna. 

Utgår ifrån 

teorier om 

biologi och 

genus, 

könsrolls 

teorin, teorin 

om kausala 

faktorer och 

teorin om 

attitydmässig

a enheter. 

Resultat: 

1) Ja, män och 

kvinnor har olika 

ledarskapsstilar 

och män kan lära 

sig av kvinnornas 

sätt att styra på. 

2) Nej kvinnors 

ledarskapsstilar är 

inte mindre 

effektiva, de är 

mer effektiva med 

tanke på bland 

annat teamarbete. 

3) Synen på att 

kvinnans 

ledarskapsstil är 

mindre effektiv på 

grund av hennes 

kön är inte baserad 

på fakta utan drivs 

av socialiseringen. 

2 Lisa Colarossi, 

Kathryn S. 

Collins, 

Marceline M. 

Lazzari 

USA 

Sidantal: 12 

Feminists in 

Social Work: 

Where Have All 

the Leaders 

Gone? 

Affilia: 

Journal of 

Women and 

Social Work, 

2009. Vol 

24:4 

Syftet är att nytända 

en diskurs som 

handlar om 

feministiska 

principer och deras 

tillämpning på 

ledarskapet inom det 

sociala arbetets 

yrkeskår. Syftet är 

även att det ska 

kunna att gå ifrån att 

bara vara teoretiska 

till att bli faktiska 

handlingar 

Denna stude är en 

litteraturstudie, 

författarna till 

studien väljer att 

urförligt beskriva 

vanliga teorier inom 

ledarskapet samt de 

feministiska 

utvecklingsområden

a inom ledarskapet. 

Dessa  utvärderas 

även för att ge en 

bredare bild av hur 

teorierna påverkar 

praktiken.. 

Det som 

studeras är 

teorier som 

reflekterar 

ledarskapet och 

feminism. 

Dessa relevanta 

teorier valdes ut 

efter det valda 

forsknings 

området. 

Utgår ifrån 

och arbetar 

efter trait, 

behavioral, 

contingency, 

transactional, 

transformatio

nal och 

shared 

leadership 

Patriarkatet har 

influerat hierarkin 

under många år 

och har därför satt 

sina spår av 

förtryck. Socialt 

arbete strävar 

generellt efter att 

gå ifrån förtryck 

till ett stadie av 

empowerment. 

Därför kan 

ledarskap guidat 

av feministiska 

principer användes 

för att skapa en 

social förändring 

som bör leda till 

empowerment. 
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    1 2 3 4 5 

 Artikel 

författarnas 

namn, land och 

antal sidor 

Artikelns 

namn 

Utgiven i Ämne Metod Urval Teoretiskt 

perspektiv 

Resultat 

3 Ray W. Cooksey, 

Lee V.  

Di Milia, 

Michael K. 

Muchiri, Fred O. 

Walumbwa 

Australien, USA 

Sidantal: 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gender and 

managerial 

level 

differences in 

perceptions of 

effective 

leadership. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leadership & 

Organization 

Development 

Journal, 2011. 

Vol. 32:5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet är att 

undersöka genus och 

ledarskaps nivå 

skillnader genom det  

effektiva 

ledarskapet. Genom 

att använda en ny 

ledarskaps modell 

som har fokus på 

processen att 

individen ska 

försöka influera 

både sig själv och 

andra människor. 

Detta till skillnad 

ifrån det 

traditionella 

ledarskapet som 

bygger på hierarki 

och en chef som är 

mer chef än ledare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En enkät 

skickades ut 

till 

kommunalt 

anställda och 

de svar som 

studiens 

författare fick 

tillbaka 

analyserades 

via en 

tematiskt 

matris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De deltagande 

valdes ut ifrån nio 

lokala "councils" 

eller 

motsvarigheten 

till en kommun 

och de anställda 

som svarade på 

enkäten var 

antingen anställda 

och hade ingen 

ledarskapsroll 

eller var anställda 

med någon form 

av ledarskapsroll 

Sammanlagt var 

200 anställda med 

i studien, av dessa 

var det 23 stycken 

som inte svarade 

på enkäten eller 

gav för 

otillräckliga svar 

för att kunna 

användas 

i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikeln utgår 

ifrån teorin 

om det 

effektiva 

ledarskapet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat: Män och 

icke chefsanställda 

ansåg att effektivt 

ledarskap grundar 

sig på rättvisa, 

jämlikhet och 

ärlighet. 

Ledarskapet ska 

utveckla personalen, 

främja 

arbetsplatsens 

harmoni och bör 

vara pålitlig. 

Kvinnliga anställda 

ansåg att 

kommunikation och 

en förmåga att 

kunna ta beslut var 

av vikt. 

En ledare ska även 

stötta den enhet som 

ledaren är ansvarig 

för, på så sätt kan 

det leda till större 

effektivitet i arbetet. 
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Artikel 

författarnas 

namn, land och 

antal sidor 

Artikelns 

namn 

Utgiven i Område Metod Urval Teoretiskt 

perspektiv 

Resultat 

4 Francine M. 

Deutsch 

USA 

Sidantal: 21 

 

Undoing 

Gender 

 

Gender and 

Society, 

2007. 

Vol. 21:1 

 

Syftet med artikeln 

är att föra en 

diskussion över hur 

vi kan 

könsneutralisera vår 

omgivning eller 

snarare att 

forskningen kring 

detta område måste 

omformulera frågan 

om hur  vi ska 

kunna 

könsneutralisera. 

Författaren 

argumenterar utifrån 

en äldre artikel vid 

namn Doing gender. 

Denna artikel 

är en 

forsknings 

översikt över 

en äldre 

artikel vid 

namn Doing 

gender.  

Författaren valde 

att använda 

empiri ifrån år 

2005 som i någon 

mån hade använt 

sig av den äldre 

artikeln Doing 

Gender ifrån 1987 

skriven av 

Candance West 

och Don H. 

Zimmerman. 

Utgår ifrån 

doing gender 

som en teori 

om genus 

anpassning. 

Doing gender bör ha 

betydelsen att 

sociala interaktioner 

reproducerar 

könsskillnader och 

frasen Undoing 

gender bör ha 

betydelsen att 

sociala interaktioner 

minskar 

könsskillnader. 

Doing är ett bra ord 

för att beskriva att 

genus skapas via 

sociala interaktioner 

men det ger 

illusionen av att 

genusskillnader har 

uppstått när 

begreppet egentligen 

menar på att det 

borde demonteras. 
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    1 2 3 4 5 

 Artikel 

författarnas 

namn, land och 

antal sidor 

Artikelns namn Utgiven i Ämne Metod Urval Teoretiskt 

perspektiv 

Resultat 

5 Michael J. 

Holosko 

USA 

Sidantal: 12 

Social Work 

Leadership: 

Identifying Core 

Attributes. 

Journal of 

Human 

Behavior in 

the Social 

Environment, 

2009. 

Vol. 19:4 

 

 

 

Denna artikel hävdar 

att socialt arbete och 

dess akademiker har 

varit försumliga med 

att inte ha definierat 

de viktigaste 

begreppen   inom 

socialt arbete både 

inom yrket för 

socialt arbete och 

för de studenter som 

ska bli undervisade i 

ämnet.   

Författaren har 

innehålls 

analyserat 

den mängd 

litteratur som 

beskriver området 

och finner samt 

definierar fem 

centrala 

egenskaper som är 

viktiga för det 

sociala arbetet och 

dess ledarskap. 

För att komma 

fram till resultatet 

analyserade 

författaren och två 

forsknings 

assistenter en stor 

mängd artiklar 

ifrån 70 olika 

engelskspråkiga 

vetenskapliga 

publikationer 

mellan år 1999 

och 2002. 

 

 

 

Utgår ifrån 

det 

intrerprativ

a tolkande 

perspektive

t. 

Resultat: Studien 

kom fram till fem 

centrala egenskaper, 

Vision, influencing 

others to act, 

teamwork/ 

collaboration, 

problem solving 

capacity, creating 

appositive change. 

6 Anya Jabour 

USA 

Sidantal: 16 

Relationship and 

Leadership: 

Sophonisba 

Breckinridge and 

Women in Social 

Work. 

Affilia: 

Journal of 

Women and 

Social Work, 

2012. 

Vol. 27:1 

 

Syftet med denna 

artikel är att utforska 

karriären hos 

Sophonsiba Preston 

Breckinridge, en 

pionjär inom socialt 

arbete och dess 

utbildning. Detta för 

att ta reda på hur 

kvinnor i nutiden 

ska kunna tillbaka 

sin historiska 

ledarskaps roll. 

Detta är en 

forskningsöversikt 

över Sophonsiba 

Preston 

Breckinridge liv 

och den 

information som 

kan vara till nytta 

för framtida 

generationer av 

kvinnor inom det 

sociala arbetet och 

deras 

ledarskapsroll. 

 

 

 

 

 

Författaren har 

letat och använt 

sig utav relevant 

litteratur som 

refererar till 

Sophonsiba och 

användbar data 

som kan vara till 

användning för 

kommande 

generationer. 

Utgår ifrån 

det 

intrerprativ

a tolkande 

perspektive

t. 

Breckinridge liv, 

politiska kontakter 

och karriär pekar på 

att hon var en viktig 

del i koppling 

mellan kvinnors 

förhållanden och 

kvinnors ledarskap. 

Under fyra årtionden 

så stöttade hon upp 

socialt arbete och 

skapade en social 

rättvisa för detta. 

Hon förberedde 

studenter till att bli 

beslutsfattare och 

banade vägen för 

kvinnor i deras 

ledarskap. Hennes 

arbete inom socialt 

arbete var ett 

mioritets arbete men 

det var ett väldigt 

inflytelserikt sådant.  
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 Artikel 

författarnas 

namn, land och 

antal sidor 

Artikelns 

namn 

Utgiven i Ämne Metod Urval Teoretiskt 

perspektiv 

Resultat 

7 John Lawler 

England 

Sidantal: 18 

Leadership in 

Social Work: 

A Case of 

Caveat 

Emptor? 

British Journal of 

Social Work,  

2007.  

Vol. 37 

 

 

 

 

 

Syftet med denna 

artikel är att 

undersöka aktuella 

intressen i ledarskap 

inom socialt arbete. 

Artikeln belyser det 

faktum att 

definitionen av ordet 

ledarskap är vagt 

och författaren 

väljer även att 

beskriva hur ordet 

ledarskap tolkas 

inom det sociala 

arbetet. 

Denna artikel 

är en 

forsknings 

översikt över 

Ämnet 

ledarskap 

inom det 

sociala arbetet 

och den data 

som är 

insamlad  har 

insamlats ur 

relevanta 

artiklar och 

böcker som 

behandlar 

området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den fakta som 

har insamlats ur 

artiklar och 

böcker har valts 

ut efter det 

område som 

artikeln väljer att 

behandla. 

Utgår ifrån 

det 

intrerprativa 

tolkande 

perspektivet. 

Ledarskap kan 

antingen ses som ett 

steg mot rätt 

riktning , som ett 

sätt att kontrollera 

på, som ett 

utvecklingsområde 

eller som ett ett sätt 

att uppmuntra på. 

Det nya typen av 

ledarskap kan  ses 

som ett sätt att 

försöka nå nya 

friheter på en 

individuellt nivå i en 

organisation som är 

mer trängd än 

någonsin förut. Om 

utveckling och 

uppmuntring får mer 

sympati så kan det 

bli en lovande 

modell för framtiden 

men detta kräver att 

de sammansatta 

ledarskaps 

förmågorna redan är 

en del av det sociala 

arbetet.  
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8 Cecilia L. 

Ridgeway   

USA 

Sidantal: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gender, Status, 

and Leadership 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of 

Social Issues,  

2001. 

Vol. 57:4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna artikel 

diskuterar 

användningen av  

the expectation  

states theory i 

förhållande till 

genus och status 

inom ledarskapet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna artikel är 

en forsknings 

översikt över 

området genus 

och status inom 

ledarskapet. 

Författaren valde 

att arbeta utifrån 

det redan 

befintliga  

material som finns 

inom detta 

område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urvalet av artiklar 

och bokreferenser 

gjordes utefter det 

valda området 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgår ifrån 

det 

intrerprativ

a tolkande 

perspektive

t men tar 

även upp 

Expectation 

states 

theory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna artikel 

diskuterar författarna 

användningen av the 

expectation states 

theory som en teori för 

föreställningar om 

genus och status och 

den sociala hierarkin. 

Föreställningarna om 

genus och status 

tenderar att antingen 

vara riktade mot 

antingen män eller 

kvinnor inom det 

hierarkiska systemet. 

När kvinnor försöker 

att nå 

ledarskapspositioner 

inom detta system så 

påverkas detta utav det 

slagfält som 

genusbegreppet 

befinner sig inom. 

Teorin hjälper forskare 

till en bättre förståelse 

över detta slagfält och 

kan användas som 

komplement till 

rollteorin 
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Artikel 

författarnas 

namn, land 

och antal 

sidor 

 

Artikelns namn Utgivn i Område Metod Urval Teoretiskt 

perspektiv 

Resultat 

 

 9 Bob Pease 

Australien 

Sidantal: 12 

 

Men in Social 

Work: 

Challenging or 

Reproducing an 

Unequal Gender 

Regime? 

 

Affilia: 

Journal of 

Women and 

Social Work,  

2011. 

Vol. 26:4 

 

Ämnet för denna 

artikel är genus 

skillnader i det 

sociala arbetet. Samt 

om mäns närvaro i 

yrket utmanar en 

slags 

diskriminerings 

process. Artikeln tar 

även upp hur 

feminismen har 

påverkat det sociala 

arbetet och männens 

del i detta. 

 

Denna artikel är 

en forsknings 

översikt över  det 

valda området 

 

. Urvalet av 

artiklar och 

bokreferenser 

gjordes utefter det 

valda området 

 

Utgår ifrån 

det 

intrerprativ

a tolkande 

perspektive

t. 

Om fler män ska 

rekryteras in i socialt 

arbete så måste en 

debatt öppnas upp 

mellan utövare och 

akademiker om det 

könade sociala arbetet. 

Män är viktiga inom 

socialt arbete för att de 

främjar för ett mer 

jämlikt arbete, men på 

grund av att 

kvinnoförtrycket, 

diskriminering och 

löneskillnader fortgår 

inom yrket så bör man 

vara aktsam med att 

uppmuntra allt för 

många män till att 

arbeta inom yrket. De 

män som behövs 

behöver vara kritiska 

mot hegemonisk 

maskulinitet och som 

även visar förståelse 

och kunskap över de 

ojämlikheter som finns 

inom arbetet. Det är en 

svår balansgång då för 

mycket engagemang 

mot att arbeta mot 

förtryck också 

kommer att skapa en 

ojämställdhet inom 

arbetet i och med att 

arbetet då kommer att 

riktas främst mot och 

för kvinnor. 
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