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För att ett företag ska överleva på marknaden samt kunna nå framgång 
krävs ett effektivt ledarskap. Trots det faktum att kvinnor har varit 
aktiva i yrkeslivet i många år är de fortfarande underrepresenterade på 
positioner med makt och ansvar. Syftet med denna undersökning var 
att undersöka chefers uppfattning om bra chefsegenskaper, skillnader 
mellan manliga och kvinnliga chefer samt varför kvinnor är så 
underrepresenterade på chefspositioner inom den privata sektorn. 
Halvstrukturerade intervjuer gjordes med fem kvinnor och sex män 
som samtliga besitter en hög chefsposition inom den privata sektorn. 
Analysmetoden var kvalitativ och en deduktiv tematisk analys 
genomfördes. Den transformativa ledarens egenskaper anses vara 
överlägsna och stämmer till stor del väl överens med hur det kvinnliga 
ledarskapet beskrivs. Vidare pekar resultatet på att kvinnors förmåga 
som ledare inte värderas och tillvaratas tillräckligt väl av företag 
beroende på de förutfattade meningar som existerar kring kön och 
ledarskap.  
 

Inledning 
 

Fagerfjäll (2003) menar att Sverige är ett av de länder som kommit längst när det 
handlar om jämställdhet och kvinnor och mäns lika rättigheter. Internationella studier 
bekräftar denna syn, där Sverige rankades etta när det gäller jämställdhet (Lopez-Claros 
& Zahidi, 2005). Trots detta faktum ligger inte Sverige i täten vad det gäller 
chefspositioner i det privata näringslivet (Fagerfjäll, 2003) eller i jämställdhet gällande 
ekonomiska möjligheter generellt sett (Lopez-Claros & Zahidi, 2005). I privata 
aktiebolag med mer än en anställd uppgår andelen kvinnliga chefer till endast 25 
procent. Ser man till andelen kvinnliga VD:ar i börsnoterade företag i Sverige uppgår 
siffran enbart till 1 procent (Renstig, 2006). 
 
Ständigt tillkommer det uppgifter om att ledarskap1 i sig är av största betydelse för att 
en organisation ska kunna överleva (se t.ex., Abrahamsson & Andersen, 2000; Hogan, 
Curphy & Hogan, 1994). Furnham (1997) menar att en ledare är en person som kan 
förmå andra att vilja göra det som måste göras, samt att ledarskap handlar om 
interpersonellt inflytande, målsättningar och kommunikation. I dagens samhälle ses 
oftast ledarskap som en manlig företeelse (Hultin, 1998). Det finns förutfattade 
meningar och fördomar om att ledare bör vara män och agera manligt (Blom, 1998). 
Blom (1998) menar att p.g.a. dessa fördomar kan de individer som uppfattas som 
manliga få lättare att göra karriär. Detta betyder alltså att stereotypa förväntningar kan 
hindra eller försvåra för kvinnor att göra karriär (Muhonen, 1999).  
 

                                                
∗ Vi vill tacka Hanna Stillström för engagerad och uppmuntrande handledning. Vi vill även rikta ett stort 
tack till samtliga intervjupersoner för ert deltagande. Utan er alla hade den här uppsatsen inte varit möjlig 
att genomföra. 
1 I denna uppsats används ledarskap/chefskap samt ledare/chef synonymt. 
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Flera studier gjorda både i Sverige och i andra västländer visar att även om kvinnan har 
sin egen karriär så har hon fortfarande huvudansvaret för arbetsfördelningen i hemmet 
(Blom, 1998; Powell, 1993). De manliga cheferna har oftast en partner som ensam tar 
ansvaret för hemmet och barnen, medan de kvinnliga cheferna ofta har delat upp 
ansvaret med sina män (Blom, 1998). Detta kan bidra till att kvinnorna inte avancerar 
till chefsposter eftersom de inte orkar utsätta sig för en sådan påfrestning (Blom, 1998). 
Blom drar därför slutsatsen att ”det är i hemmasfären som de stora förändringarna 
måste till för att kvinnor och män ska bli chefer på jämlika villkor” (Blom, 1998, s. 73).  
 
En medarbetares utbildningsnivå och anställningstid i företaget samt om man arbetat 
heltid kontinuerligt anses vara arbetsrelaterade faktorer som främjar karriärutveckling 
(Tharenou & Conroy, 1994).  Under sin yrkesverksamma tid gör kvinnor avbrott p.g.a. 
barnafödande eller barnomsorg (Tharenou & Conroy, 1994). Detta är något som 
påverkar karriärutvecklingen negativt och brukar betraktas som grunden till att det finns 
så få kvinnor i ledande befattningar (Davidsson & Cooper, 1987). Det anses viktigt för 
kvinnor att ingå i olika nätverk eller att ha en mentor för att få stöd i sin karriär och 
bättre se vilka utvecklingsmöjligheter det finns att nå högre positioner (Powell, 1993).  
 
Eagly beskiver i Social Role Theory (1987) sociala roller som gemensamma 
förväntningar och föreställningar som tillskrivs personer med en viss social roll. 
Könsroller är antaganden som överensstämmer med utmärkande kännetecken hos män 
respektive kvinnor. Deskriptiva normer beskrivs som allmänna föreställningar 
(stereotyper) om hur medlemmar faktiskt är i en specifik grupp. Preskriptiva normer 
beskrivs som allmänna förväntningar om hur det mest idealiska beteendet hos 
gruppmedlemmar är. Kontentan i Social Role Theory är att nästan alla föreställningar 
gällande kön antingen hör till communal attribut eller agentic attribut. Communal 
attribut är att vara mån om andras välmående, vara hjälpsam, sympatisk och förmåga att 
skapa en bra dialog. Dessa egenskaper tillskrivs kvinnor starkare än män. Agentic 
attribut är att vara bestämd, kontrollerande, målorienterad, självsäker, självständig, 
beslutsam och rak i sin kommunikationsstil. Dessa egenskaper tillskrivs män starkare 
än kvinnor (Eagly, 1987). Utifrån Eagly’s Social Role Theory (1987) har Eagly och 
Karau (2002) utvecklat Role Congruity Theory of Prejudice toward Female Leaders. 
Kärnan i Role Congruity Theory är att en chef betraktas som effektiv och framgångsrik 
om ledarrollen är kongruent med könsrollen. Teorin föreslår att det existerar en 
oförenlighet mellan den kvinnliga könsrollen och ledarskapsrollen. Denna oförenlighet 
leder till två typer av fördomar mot kvinnliga chefer. Den första förutfattade meningen 
handlar om att kvinnor uppfattas mindre fördelaktigt än män som potentiella ledare 
(deskriptiva normer). Den andra förutfattade meningen handlar om att kvinnor 
utvärderas mindre fördelaktigt än män när det gäller ledarskapsbeteende (preskriptiva 
normer, Eagly & Karau, 2002). En av konsekvenserna av dessa fördomar är att den 
kvinnliga chefsrollen beskrivs som mindre positiv än den manliga chefsrollen. En 
annan konsekvens är att det blir svårare för kvinnor att bli chefer och att uppnå 
framgång i sin chefsroll. Kvinnor uppfattas och utvärderas helt annorlunda och ofta mer 
negativt än män som beter sig på exakt samma sätt. Flertalet undersökningar stärker 
påståendet att de antaganden och föreställningar människor har kring vad som 
kännetecknar bra chefsegenskaper stämmer väl överens med föreställningar kring 
manliga egenskaper (se t.ex., Powell 1993; Schein, Mueller, Lituchy & Liu, 1996). 
 
En meta-analys av Eagly och Johnson (1990) visar att det finns en tendens att kvinnliga 
chefer antar en mer demokratisk ledarskapsstil jämfört med män. Med demokratisk 
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menas exempelvis att den anställda får vara med i beslutsfattandet. Manliga ledare har 
en större tendens att anamma en autokratisk ledarskapsstil. Det kön chefen har och 
olika ledarskapsstilar hänger således ihop (Eagly & Johnson, 1990). En annan meta-
analys (Eagly, Johannesen-Schmidt & van Engen, 2003) stödjer påståendet att kvinnor 
har bättre ledarskapsegenskaper än män. Skillnaden mellan könen är visserligen liten, 
men ändå dras slutsatsen att typiskt kvinnliga ledarskapsstilar verkar vara mer 
transformativa än manliga ledarskapsstilar. Kvinnor har således chefsegenskaper som i 
modern tid anses bidra till effektivitet, vilket betyder att kvinnliga chefer alltså behövs 
för företag för att säkerställa deras långsiktiga framgång (Eagly et al., 2003). Dock fann 
Eagly, Makhijani och Klonsky (1992) i en tidigare meta-analys en generell tendens till 
att kvinnliga ledare utvärderas mindre fördelaktigt än manliga ledare.  
 
Brenner, Tomkiewicz och Schein (1989) har visat att manliga framgångsrika 
mellanchefer är angelägna att tillskriva sig själva egenskaper som till karaktären, 
temperamentet och till attityden ses som generellt manliga egenskaper. Deras studie 
visade inte samma resultat för kvinnliga framgångsrika mellanchefer, då dessa tillskrev 
sig själva egenskaper som tillskrivs både män och kvinnor generellt sett. Studien visar 
att även om beteenden i könsfrågor har förändrats så hade inte de underliggande 
attityderna hos manliga chefer gjort det (Brenner et al., 1989). 
 
Forskning om minoriteter och majoriteter i organisationer har visat att antalet individer 
i en grupp har betydelse för hur en viss grupp kommer att behandlas (Kanter, 1977). En 
hel del av beteenden som kvinnor uppvisar i mansdominerade organisationer utgör 
strukturella effekter av kvinnornas situation som minoritet. Enligt Kanter (1977) kallas 
de som tillhör den stora majoriteten inom en grupp för de dominanta, eftersom de har 
möjligheten att kontrollera kulturen inom gruppen. Minoritetsmedlemmarna kallas i sin 
tur för ”tokens”, d.v.s. avvikare. Detta eftersom de blir representanter för en kategori 
och inte som egna individer. Kvinnliga chefer på högre chefsnivåer betraktas som 
avvikare eftersom de är så få till antalet (Kanter, 1977). Att bli betraktad som avvikare 
förknippas med tre olika typer av effekter: synlighet, kontrast och assimilation. Dessa 
effekter medför att avvikaren tvingas att uppträda på ett visst sätt. Den första effekten, 
synlighet, innebär att de hela tiden bevakas av den dominanta gruppen, vilket leder till 
att de får andra prestationskrav på sig, vilket många kvinnor upplever som pressande. 
Även om deras närvaro alltid är synlig så måste de också arbeta hårdare för att deras 
prestationer ska märkas. Detta beror till stor del på att de inte betraktas som enskilda 
individer utan som representanter för sitt kön. Kvinnor i en avvikande position måste 
dessutom prestera mer än de manliga kollegorna för att få sin kompetens erkänd, det är 
alltså utseendet hos avvikaren som syns och inte kompetensen. Kvinnan får dock inte 
prestera för bra så att hon överglänser sina manliga kollegor, eftersom då finns också 
risken att stöta på avundsjuka hos de andra kollegorna. Synligheten innebär att kvinnan 
måste jobba för att hålla en balans mellan att prestera bättre än männen, men inte för 
bra eftersom detta skulle skada hennes acceptans i gruppen (Kanter, 1977). 
 
Den andra effekten, kontrasteffekten, handlar om att avvikare genom sin närvaro gör att 
männen i sin dominanta grupp blir mer medvetna om sin egen kultur då avvikare skapar 
ett hot mot dem (Kanter, 1977). Detta leder till att den dominanta gruppen gärna 
framhäver skillnader mellan avvikare och sig själva och gärna utesluter dem från sina 
aktiviteter. Denna process kallar Kanter för gränsförstärkning, och det finns inte så 
mycket en avvikare kan göra åt detta. De får antingen acceptera att bli isolerade eller 
försöka komma med i den dominanta gruppen. För att bli medlemmar i den dominanta 
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gruppen måste de försöka definiera sig själva som sällsynta representanter av sitt kön, 
vilket dock leder till att de måste vända sig emot andra kvinnor som också vill bli 
medlemmar i gruppen. En avvikare måste tillåta majoriteten att skämta om minoriteten 
genom att t.ex. inte protestera mot sexistiska skämt och därmed visa att kvinnor har 
humor. Att visa missnöje eller ambitioner att vilja komma vidare anses otacksamt och 
illojalt mot majoriteten (Kanter, 1977). 
 
En tredje effekt, assimilationseffekten, innebär att avvikare aldrig kan få vara individer, 
eftersom de är för få (Kanter, 1977). Istället blir avvikarens personliga egenskaper 
ersatta utifrån den kvinnliga könsstereotypen och generaliseringar om kvinnor, vilket 
begränsar kvinnorna till tilldelade roller, vilka upplevs som mycket begränsande. 
Stereotyperna erbjuder kvinnan visserligen någon form av utrymme inom 
organisationen men begränsar kvinnans möjligheter betydligt. Detta kallas för 
rollinkapsling och den främjar männen, eftersom de då erbjuds ett färdigt känt kontext 
hur kvinnor ska betraktas, vilket stärker majoriteten, männen, i sin uppfattning om hur 
kvinnor är (Kanter, 1977). 

 
Den typ av ledare som anses vara bäst för både individ och organisation är den 
transformativa ledaren, då denna har förmågan att motivera människor till att prestera 
över egennyttan (Bass, 1997; Furnham, 1997). Bass (1985) beskriver att i det 
transformativa ledarskapet kommunicerar ledaren en kollektiv vision och inspirerar sina 
följeslagare att gå över egenintresset för företagets och gruppens bästa. Transformativa 
ledare höjer sina följeslagares motivation, förståelse, mognad och självförtroende. De är 
innovativa och agerar som mentorer åt sina efterföljare. Transformativa ledare 
fastställer också framtida mål och utvecklar planer för att nå dessa (Bass, 1985). 
 
Transformativt ledarskap kan förklaras utifrån fyra komponenter (Bass, 1997). Den 
första är idealiserad inverkan (karisma). Ledaren förtydligar sin övertygelse, visar 
förtroende för sina anställda, tar ståndpunkt i svåra situationer och framför sina 
viktigaste värderingar. Vidare framhäver de betydelsen i syften och mål, samt vikten av 
commitment (identifiering) till företaget och vilka konsekvenser ett beslut kan få. 
Ledare med sådana egenskaper uppfattas som förebilder som genererar stolthet, 
förtroende och enighet till gemensamma mål och syften hos de anställda. Den andra 
komponenten är inspirerande motivation. Ledaren förmedlar här en attraktiv 
framtidsvision, pratar på ett optimistiskt och entusiasmerande sätt samt ger uppmuntran 
och mening för vad som måste göras. Den tredje komponenten är intellektuell 
stimulering där ledaren ifrågasätter gamla antaganden och traditioner. Ledaren 
stimulerar till nya perspektiv och sätt att göra saker på samt uppmuntrar de anställda till 
att uttrycka idéer och förnuft. Den fjärde och sista komponenten är individualiserad 
omtänksamhet, vilket innebär att ledaren behandlar medarbetare som individer och tar 
hänsyn till deras individuella behov, möjligheter och mål. Ledaren lyssnar 
uppmärksamt, ser till att individen utvecklas, ger råd, lär ut och agerar coach (Bass, 
1997).  
 
Det har visat sig att transformativa ledare besitter fler feminina egenskaper och färre 
maskulina egenskaper än vad traditionella ledare gör (Eagly et al., 2003). Det finns 
dock inga klara indikationer på att vissa drag hos en person kan förutspå ett chefskap 
som är bäst i alla situationer (Furnham, 1997). 
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Även om andelen kvinnor på chefspositioner har ökat, dock främst på 
mellanchefspositioner, är kvinnor fortfarande mycket sällsynta på toppositioner i 
företag (Hultin, 1998). En förklaring till detta är att det finns få kandidater underifrån 
att välja mellan (Eagly & Karau, 2002). Denna dåliga representation av kvinnor 
beskrivs utifrån anledningen att kvinnor har huvudansvaret för familjen, samt att 
kvinnor uppfattas sakna de egenskaper och motivation som krävs för högre positioner 
(Eagly & Karau, 2002).  
 
Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att den transformativa ledaren anses besitta 
bättre ledaregenskaper samt fler feminina egenskaper än den traditionella ledaren 
(Furnham, 1997). I svenska företagsledningar inom den privata sektorn är andelen 
kvinnor 12,3 procent (Renstig, 2006), vilket ger anledning att undersöka om kvinnor på 
något vis undervärderas och att deras potential som ledare inte tillvaratas. Vad är det 
som gör att det finns så få kvinnliga chefer i Sverige och varför värderas inte 
transformativa och feminina egenskaper högre trots forskning som visar att dessa 
egenskaper kännetecknar ett bra ledarskap? 
 
Syftet med denna undersökning var att undersöka chefers uppfattning om bra 
chefsegenskaper, skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer, samt varför kvinnor 
är så underrepresenterade på chefspositioner inom den privata sektorn. 
 

Metod 
 
Deltagare  
Vi kontaktade ett antal chefer per telefon i vår bekantskapskrets. Av dessa var det fem 
kvinnor och sex män som hade möjlighet att medverka. Åldersspridningen var mellan 
30 och 53 år. Våra kriterier för urvalet var att intervjupersonerna skulle bestå av både 
män och kvinnor jämnt fördelat för att få en bredare infallsvinkel till ämnet. Utöver 
detta skulle de ha en chefsposition inom den privata sektorn. Deltagarna hade mellan 
två till femton års erfarenhet som chef. Av de elva deltagarna var tre stycken chefer 
inom läkemedelsbranschen, tre i mediebranschen, två inom logistikbranschen, två inom 
vården, samt en chef inom teknologibranschen. 
 
Datainsamling 
De data vi använde oss av har samlats in genom halvstrukturerade intervjuer. Innan 
intervjuerna genomfördes presenterade vi vårt ämne för deltagarna över telefon och 
bestämde samtidigt datum och tid för när intervjuerna skulle äga rum. Intervjuerna 
anpassades till tider som deltagarna själva föreslog. Tre av intervjuerna som gjordes 
spelades in över telefon då dessa personer befann sig på annan ort. Resterande 
intervjuer genomfördes på deltagarens arbetsplats och även dessa spelades in. Vi 
utförde intervjuerna var för sig, ungefär hälften var. Innan vi började informerades 
deltagarna om vissa etiska aspekter så som att deras svar kommer att transkriberas samt 
att ingen utöver författarna kommer att lyssna på bandet, alltså deras rätt till att vara 
anonyma. De blev också informerade om att de inte behövde svara på frågor de 
möjligtvis kände sig obekväma med samt att de hade frihet att avbryta intervjun när de 
ville. Vi var även noga med att berätta att vi bara var intresserade av deras egna tankar 
och erfarenheter inom området, att det inte fanns några svar som var rätt eller fel. Som 
hjälp använde vi oss av en intervjuguide som vi själva framställt (se bilaga). Samtliga 
intervjuer tog mellan 20 och 40 minuter.  
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Vi som genomfört intervjuerna läser PAO-programmet (personal, arbete, organisation) 
vid Stockholms universitet. Då den här undersökningen genomfördes läste vi 
påbyggnadskursen i psykologi under våren 2006. Båda hade tidigare praktiskt fått öva 
på att genomföra djupintervjuer men ingen av oss hade omfattande erfarenhet av att 
göra en kvalitativ undersökning. 
 
Analys 
Med anledning av att vi redan innan datainsamlingens början hade förutbestämda teman 
valde vi att använda oss av en deduktiv tematisk analys (Hayes, 2000). Vi började med 
att transkribera vårt material till text och läste därefter igenom denna ett antal gånger 
för att båda skulle få en så god uppfattning om innehållet som möjligt. Därefter strök vi 
under de nyckelord som vi ansåg vara relevanta för våra huvudteman och 
kategoriserade sedan dessa i våra huvudgrupper. Fram till detta stadium jobbade vi 
oberoende av varandra. Därefter jämförde vi de nyckelord vi fått fram under respektive 
tema för att undersöka samstämmigheten. Eftersom de mest framträdande nyckelorden 
var ungefär detsamma för oss båda valde vi att fortsätta använda dem. Vi skapade sedan 
induktiva underteman till de redan förutbestämda temana. Till exempel under 
huvudtemat bra chefsegenskaper blev ett av undertemana kommunikation och 
tydlighet. Slutligen valde vi ut ett antal beskrivande citat från respondenterna som 
placerades i resultatdelen för att ge ytterligare förståelse för huvudtemana.  
 

Resultat 
 
Bra chefsegenskaper  
 

Ledaren som individ. Nästan samtliga deltagare beskiver att en bra chef är 
någon som inger förtroende, har hög etik och moral och kan engagera sina medarbetare. 
Det är önskvärt att en chef låter sina medarbetare dela med sig av sina åsikter och vara 
delaktiga i diskussioner gällande olika beslut men samtidigt vågar sätta gränser och visa 
vem det i slutändan är som bestämmer. En ledare är många gånger ensam, vilket 
innebär att denna kan vara ensam om en uppfattning. Detta kan för många ledare vara 
obekvämt, men man måste ändå våga genomföra beslut, och då stå ut med att inte ha 
någon vid sin sida. Samtidigt är det viktigt att vara demokratisk och ta till sig vad andra 
tycker samt våga fråga efter andras åsikter, men att för den sakens skull inte ändra 
beslut för mycket efter vad andra önskar. Här är ett balanserat inslag av ödmjukhet 
viktigt. Att kunna förstå att folk är olika och att man som ledare behöver ha en 
fingertoppskänsla om hur man ska hantera olika människor i olika situationer anses 
vara av stor vikt. Det är även bra att som chef ha en intuitiv förmåga att ”känna av” vad 
som är passande. 
                            

”… nu gör vi såhär, det är det här som gäller, men samtidigt visa att man 
faktiskt lyssnat på vad andra tycker …” 
 
”…att ta in vad andra tycker om beslut, vara demokratisk men för den sakens 
skull inte ändra beslut efter vad andra tycker…” 
 
”För mig handlar det alltid om att visa vägen, att personalen ska kunna känna 
sig trygg med att chefen har allt under kontroll...” 
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             Kommunikation och tydlighet. Förmåga till god och tydlig kommunikation är 
en viktig egenskap hos chefer och är ett återkommande ämne i princip alla intervjuer. 
Chefer bör skapa rutiner för att underlätta för budskap att nå fram men också för att 
möjliggöra en dialog med medarbetarna. Det är positivt om ledaren också är öppen för 
olika sätt att kommunicera. 
 

      Genom kommunikation förmedlas företagets vision till alla på företaget. 
Respondenterna menar att det är mycket viktigt för medarbetarna att veta vad som 
förväntas av dem för att de ska kunna utföra sitt arbete på ett korrekt sätt. Att de 
glasklart vet vad riktlinjerna är, vad är spelreglerna och vad förväntningarna på dem är. 
För att de som jobbar längre ned i organisationen ska veta vad företaget strävar mot och 
vilka mål de jobbar mot måste dessa budskap vara tydliga. Besitter då inte chefen 
förmågan till god kommunikation blir budskapen luddiga och otydliga och därmed 
svårare för medarbetarna att följa. Desto fler led det är i organisationen desto otydligare 
kan budskapen bli och risken finns att viktiga budskap om verksamheten går förlorad 
längre ned i organisationen. Därför är förmågan att vara kommunikativ mycket viktig, 
oavsett om man är chef på hög nivå eller på mellannivå.  

 
”…jag tycker att det här med tydlighet är enormt viktigt, en chef behöver kunna 
vara tydlig och kunna förmedla budskap…” 
 
”…ett bra ledarskap är för mig många delar, dels tydlighet vilket hänger ihop 
med att vara duktig på att kommunicera…” 

 
Det är inte bara i kommunikation som tydlighet är viktigt, en chef behöver även vara 
tydlig i sin ledarprofil. Det kan många gånger vara lättare att arbeta med en chef som 
man inte tycker lika med men som man ändå vet var han/hon står. Annars kan det leda 
till egna tolkningar och att personalen går sina egna vägar.  

 
”En skarp profil och en robust diskussion är bättre än en chef som är otydlig.” 

 
Fokus på medarbetare. En chef bör också visa sig tillgänglig och synlig inför 

personalen i sin organisation. Det är viktigt att personalen känner att chefen finns där 
för dem och att om det är något de behöver eller undrar över kan de vända sig till sin 
chef. Även om det är av stor vikt att medarbetarna känner förtroende för sin chef så 
måste man som ledare ändå veta vart man ska dra gränsen mellan när man är chef och 
när man är ”kompis”. Det handlar om att ha förmågan att kunna avdramatisera sin egen 
chefsroll samtidigt som man inte blir för mycket ”kompis”. Personalen ska kunna känna 
sig trygg på arbetsplatsen och med sin chef och inte vara oroliga för att det ska få 
negativa påföljder om de visar uttalat missnöje med något.  
 

”Det där med tillgänglighet är viktigt, att kunna känna att chefen finns där och 
att folk inte är rädda att säga sin åsikt och fråga saker och så.” 
 
”…viktigt med tillgänglighet, alltid ha en öppen dörr...” 

 
Som chef är det viktigt att vara lyhörd både för inre och yttre faktorer, dvs. för både 
sina medarbetare och för marknaden. Man bör också visa att man lyssnar på sin 
personal. Det handlar om att ha förmågan att känna av förväntningar och outtalat 
missnöje. Det är också mycket viktigt att kunna se hur personalen mår.  
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En chef måste våga och kunna ge sina medarbetare ansvar och möjlighet att utföra 
uppgifter som leder till att de utvecklas. Vid vissa tillfällen kan det finnas arbete där 
medarbetaren har specialkunskaper och det är då viktigt som chef att ha så pass mycket 
integritet att erkänna detta och låta medarbetaren få utföra uppdraget då man annars 
riskerar att lägga locket på hela organisationens utveckling. Att låta medarbetaren 
känna delaktighet och samtidigt frihet. 
 

”Delaktighet och mod tycker jag är kännetecknande för ett bra ledarskap.” 
 
För att nå de mål organisationen har satt upp bör man som chef aktivt engagera sina 
medarbetare genom olika åtgärder. Det är alltid viktigt att ha i åtanke att det så 
småningom kan vara medarbetarna som ska ta över, och en förutsättning för att det ska 
vara möjligt är att man aktivt arbetar med att bredda deras kompetens och låta dem 
växa i sina roller. Detta bidrar till högre motivation, vilket är något som cheferna själva 
tror är en stark bidragande faktor för att medarbetarna anstränger sig till det yttersta för 
organisationen. Förutom lönen är också känslan av att deras chef stödjer och 
uppmuntrar deras karriär en viktig motivationsfaktor. 

 
”Att våga utveckla medarbetaren, bredda deras kompetens, låta dem växa.” 
 
”En chefs och företags bästa tillgång är motiverade medarbetare, det är då de 
gör det här lilla extra.”  

 
Att kontinuerligt ha utvecklingssamtal med medarbetaren där denne får möjlighet att 
diskutera sina visioner och mål är också viktigt. Vid årets slut bör man sedan följa upp 
målen och ge konstruktiv kritik på hur det har gått. Som chef måste man hitta en bra 
balans mellan att ge både positiv och negativ feedback. Det är också viktigt att 
medarbetarens förväntningar och mål är realistiskt uppsatta samt stämmer väl överens 
med organisationens mål.  

 
      En av de svåraste uppgifter en chef har är att lyckas med balansen mellan vad 

medarbetaren har för mål och vad som är möjligt. Detta gäller både vid 
karriärutveckling som vid löneanspråk. Det viktiga är att visa medarbetarna att man 
försöker, men att alla inte alltid kan bli nöjda. 

 
”…att försöka vara rättvis, det är inte lätt alla gånger men att iallafall visa 
att man försöker så gott det går.” 

 
 Skillnader mellan manliga och kvinnliga chefsegenskaper 
 

Rationell eller relationell. I princip alla respondenter började med att beskriva 
kvinnligt ledarskap som mjukare och mer socialt än ett manligt ledarskap. Att kvinnor 
involverar mer känslor i sitt ledarskap medan män tänker och agerar mer rationellt. 
Kvinnliga chefer anses vara mer personalfokuserade och måna om att ta hand om sina 
medarbetare och visar större empati för sin personal än män. Kvinnor har också större 
förmåga att bättre bygga och vårda relationerna på arbetsplatsen såväl som 
affärsmässiga relationer. Män å andra sidan kan uppfattas som fyrkantigare i sitt 
ledarskap på det viset att de till en högre grad vill bestämma själva och har svårare att 
släppa in andra. 
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”…det kvinnliga ledarskapet är mer inriktat på omtanke till dem omkring sig…” 
 
”Tjejer är relationsbyggare på ett annat sätt än killar.” 
 

De kvinnliga deltagarna menar att kvinnor tar mer hänsyn till medarbetare som har 
familj och barn än vad manliga chefer gör. De visar en större empatisk förmåga och 
förståelse när en medarbetare stannar hemma med sjukt barn, eller måste sluta tidigare 
för att hämta barn på dagis.  
 

”Speciellt kvinnliga chefer som har fått egna barn, där har jag märkt skillnad 
mot manliga chefer. De visar inte samma förståelse om man måste stanna 
hemma med sjukt barn eller nåt.” 

 
Beslutsförhet. Flertalet av intervjupersonerna anser att vid beslut, både 

obekväma och vardagliga sådana, skiljer sig manliga och kvinnliga chefer åt. Kvinnor 
vill gärna involvera och undersöka hur beslutet kommer att tas emot av personalen i 
större utsträckning än män. Hon vill ta reda på vad folk tycker om beslutet och förankra 
det hos medarbetarna innan hon fattar sitt beslut. Det verkar finnas en annan acceptans 
när en manlig chef tar ett impopulärt beslut än om en kvinnlig chef gör det. En 
anledning till detta kan vara att kvinnor förväntas leva upp till schablonbilden om att de 
ska vara så försiktiga just vid beslutsfattande så att om de agerar annorlunda väcker det 
förvåning och i vissa fall negativa reaktioner. Flertalet av intervjupersonerna anser att 
manliga chefer ibland fattar beslut bara för att visa vem som bestämmer och för att 
påminna sina medarbetare om vem som är chef. 

 
”Att hon innan beslutet lobbat och sonderat marken.” 
 
”…jag tror att det finns schablonbilder om hur en kvinnlig chef ska vara.” 
 
”Jag tror att de känner krav på sig att bestämma allt för att vara mer macho.” 

 
Ambitionsnivå. De flesta av respondenternas erfarenhet är att kvinnor på 

chefspositioner anses som mer ambitiösa och drivna. Ambitionsnivån anses många 
gånger högre hos kvinnor än hos män, och kraven kvinnor sätter upp för sig själva kan 
bli alltför höga för deras eget bästa. De kan känna att allt de genomför måste vara 
perfekt då de har mycket hög press på sig att prestera för att bevisa att de klarar av att 
sitta på chefspositionen. Män anses mer avslappnade och tar lite lättare på sin karriär, 
eftersom de kanske inser att de har ett visst försprång på arbetsmarknaden och då inte 
behöver jobba lika hårt för att nå framgång. 

 
”Killar har inte riktigt fattat att de håller på att bli förbisprungna, när dom fattar 
det kanske dom också tar i lite mer.” 
 
”Min erfarenhet är att de flesta kvinnor är oerhört drivna och ambitiösa och vill 
utföra sina uppgifter efter perfektion.” 
 
Språkbruk och kommunikationsstil. Språkbruket hos män och kvinnor tar nästan 

samtliga respondenter upp som något som skiljer sig mellan kvinnliga och manliga 
chefer. Män och kvinnor skiljer sig även åt på det sätt de kommunicerar. Männen kan 
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upplevas som mer raka och tydliga i sin kommunikationsstil medan kvinnor har svårare 
att förtydliga vad det är de egentligen vill, de lindar ofta in sitt budskap. Dock kan det 
vara så att kvinnor känner att de i vissa situationer måste ändra och anpassa sin 
kommunikationsstil till hur männen kommunicerar för att kunna göra sig hörda.  
 

”… skiljer sig åt i sättet att kommunicera, där  kvinnorna till stor del får anpassa 
sig för att komma in lite liksom i männens värld och lära sig männens språk …” 
 
”Jag tror att i och med att kvinnor och män har olika språk sänder de ut olika 
signaler.” 
 

             Självkänsla. Deltagarna menar att kvinnliga chefer generellt sett uppfattas ha 
sämre självförtroende än manliga chefer. Detta kan dels bero på att de känner att de 
måste bevisa mycket mer inför alla i organisationen, att de faktiskt är värda att vara 
chef. Men det kan också bero på att de tar kritik mycket mer personligt än vad män gör 
vilket ”trycker ner” dem lite. Kvinnor som är chefer ångrar lättare saker i chefskapet 
och reflekterar i större grad över vad som hänt. De manliga cheferna uppfattas som mer 
hårda och självsäkra och ”kör på” även om något kanske inte blev som de planerat. De 
ber inte om ursäkt för sig själva i samma utsträckning som kvinnliga chefer kan göra. 
 
Bakomliggande orsaker till kvinnors låga representation 
 
          Gamla traditioner och mönster. Alla respondenter anser att situationen gällande 
kvinnors låga representation på chefspositioner ser ut som den gör mycket på grund av 
gamla traditioner och mönster som lever kvar i samhället än idag. Det faktum att 
kvinnor föder barn och sedan stannar hemma med dem har stor betydelse samtidigt som 
att männens uppgift anses vara att arbeta och försörja familjen. Fortfarande är det 
kvinnan som är mest föräldraledig, vilket ofta beror på att kvinnor tjänar mindre än 
män, vilket leder till att hon stannar hemma eftersom det lönar sig rent ekonomiskt. Det 
blir svårt för kvinnorna att kombinera karriär, barn och familj rent praktiskt eftersom 
alla delar kräver väldigt mycket tid. 

 
”Dels har man ju den gamla traditionen där mannen alltid har försörjt familjen 
och kvinnan har varit hemma med familjen.” 
 

Det finns olika sociala förväntningar på män och kvinnor, vilket påverkar deras val i 
karriären. Då samhället är uppbyggt på gamla strukturer kan män i högre grad känna ett 
större ansvar att försörja familjen än vad kvinnor gör. De allra flesta påverkas av de 
mönster och förväntningar som existerar och ofta gör män och kvinnor olika val efter 
vad som förväntas av dem. De mönster som existerar kräver mer av kvinnor som både 
ska göra karriär och samtidigt bilda familj och ta det största ansvaret för hemmet.  

 
”Man gör väldigt många saker för att tillfredsställa andra och vågar inte riktigt 
bryta mönstrena.” 
 

Att det är så många äldre chefer som sitter kvar på höga positioner kan också vara en 
faktor som bidrar till att så få kvinnor når chefspositioner. Respondenterna menar att 
denna äldre generation inte riktigt vågat släppa fram eller acceptera kvinnor som strävat 
efter att bli chefer. De menar att en generationsväxling är vad som behövs för att 
snabbare se en förändring. 



 11 

 
Karriärsträvan. Några av deltagarna tar upp det faktum att kvinnor inte alltid 

vågar visa vart de vill komma i sin karriär. De vågar inte ta för sig och sitter och väntar 
på att bli tillfrågade om en viss position. De har svårt att säga rakt ut vad de tycker och 
vad de vill. Detta kan bero på sämre självförtroende, att de inte tror tillräckligt på sig 
själva eller vågar armbåga sig fram i sin karriär. De är inte bara sig själva de kämpar 
mot utan de verkar också möta motstånd hos sina medsystrar. Om en kvinna är duktig 
och ”tar för sig” förvandlas systraskapet till något negativt och man är missunnsam och 
mot dem som gör karriär. Istället för att lyfta fram dessa kvinnor blir man hårdare mot 
dem. 
 

”Alla tjejer måste förstå att lära sig att armbåga sig fram och faktiskt stå för den 
man är och att man gör ett bra resultat och att man vill vidare och att det är inget 
fult i det.” 

 
Ingen avlastningshjälp. Intervjupersonerna menar att förutsättningarna i Sverige 

är utmärkta vad det gäller att få ut kvinnor på arbetsmarknaden då barnomsorgen är 
mycket väl fungerande. Samtidigt är förutsättningarna för kvinnor som arbetar på högre 
chefsnivåer annorlunda i Sverige jämfört med en del andra länder i Europa. Kvinnor 
har i många andra länder möjlighet att köpa avlastning såsom städning och 
barnpassning. I och med det faktum att kvinnliga chefer även tar ansvaret för merparten 
av hemmet blir detta en tung belastning, vilket kan göra att många kvinnor tvekar att gå 
in i chefsroller av rädsla för den extra belastning som det innebär. Flertalet av 
intervjupersonerna menar att man måste kunna få köpa avlastning så att man kan 
lösgöra tid till familjen. På samma sätt som man kan köpa hjälp och tjänster till 
exempelvis bilen, trädgården och olika hantverksarbeten så borde man ha bättre 
möjligheter att köpa även dessa tjänster. Pigdebatten anses vara mycket laddad och en 
intervjuperson menar att detta kan hänga ihop med att frågan berör typiska 
kvinnosysslor. Tjänsterna finns att köpa men intervjupersonen menar att lagstiftningen 
måste ändras så att de kan köpas vitt utan att det blir alltför dyrt. Förslaget är alltså att 
ta bort beskattningen eller åtminstone sänka beskattningen på hemhjälp. 
 

”Man måste kunna få köpa avlastning, istället för att städa vill jag kunna 
prioritera att istället få vara hemma och få tid till barnen…” 

 
Hur förändra situation 
 

Ansvar hos chef.  Intervjupersonerna är eniga om att chefen har en viktig roll för 
att få en mer jämn fördelning mellan män och kvinnor på chefspositioner. Chefer måste 
hela tiden jobba aktivt med detta. I och med den skeva fördelning av män och kvinnor 
på toppositioner är det ofta män som beslutar om tillsättandet av chefsposter. Här 
menar intervjupersonerna att det måste ske en förändring och att de som rekryterar 
chefer aktivt bör arbeta för att förändra situationen som den ser ut i dagsläget. Det krävs 
att de inte automatiskt rekryterar som de tidigare gjort eftersom det då kommer att 
fortsätta vara män som tilldelas chefspositionerna. 
 

”Jag tror att det mycket handlar om att som chef jobba aktivt för att få en 
jämnare fördelning, jag gör det i min chefsroll.” 
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Enligt deltagarna krävs det en modig chef som kan visa att dynamiken försämras om 
bara män är representerade i exempelvis ledningsgrupper eller styrelser. Det är trots allt 
cheferna som ofta är ansvariga vid rekrytering av andra chefer och därför viktigt att de 
alltid fortsätter att arbeta med den här typen av frågor och inte blundar för dem. 
 
Intervjupersonerna menar också att det är viktigt hur man rekryterar kvinnor. Att 
kvinnorna känner att de får tjänsten på grund av sin kompetens och för att de kan 
tillföra något som berikar arbetsgruppen och inte enbart för att de är kvinnor. 
 

Visa på ekonomisk lönsamhet. Cheferna måste hantera frågor gällande kvinnors 
låga representation på chefspositioner både tankemässigt och karriärmässigt, men också 
ur företagens ekonomiska perspektiv. Flera av de manliga intervjupersonerna menar att 
det borde gå att argumentera bättre för att få in fler kvinnliga chefer om man gjorde en 
utredning där man tog fram en kalkyl som kunde visa på de ekonomiska vinsterna som 
mer jämlika styrelser och fler kvinnliga ledare skulle innebära rent affärsmässigt. Detta 
skulle kunna underlätta för att få in fler kvinnor i styrelser och på chefsposter.  
 

”Skulle man kunna bevisa att det faktiskt finns affärsmässiga motiv, som att det 
skulle bli mer lönsamt så skulle man mer aktivt söka efter chefer med viss 
profil, alltså kvinnor.” 

 
Respondenterna menar att i dagens samhälle är det viktigt att kunna visa ekonomiska 
vinster för de förslag man vill få igenom. Genom att visa på ekonomiska vinster skulle 
det kunna leda till att de män som kan känna att deras karriär hotas av kvinnors 
representation får lättare att förstå varför det är så viktigt att jobba mot en mer jämlik 
balans. 
 

Kvotering. Endast en av våra intervjupersoner var för kvotering som åtgärd 
mot kvinnors låga representation. Hon menade att det kan vara effektivt för att komma 
snabbare framåt och tyckte att även om det börjar bli bättre så går det fortfarande 
mycket långsamt. Övriga intervjupersoner var starkt emot kvotering och menade att det 
alltid måste handla om kompetens och inte kön. 

 
Nätverk och mentorer. Det finns tendenser till att kvinnor inte orkar ta klivet 

ur gruppen för att ta den mer ensamma ledarrollen. Nästan alla intervjupersoner nämner 
att det är viktigt att kvinnliga ledare är med i olika nätverk och får stöd av personer i sin 
omgivning. Flera av de kvinnliga respondenterna menar att kvinnor måste förstå vikten 
av att stödja och hjälpa andra kvinnor runt omkring sig, samt lyfta fram yngre kvinnor 
som är i början av sin karriär. Men det ligger också hos kvinnorna själva att våga säga 
ifrån och ta för sig eftersom det inte finns någon annan som gör det åt dem. 

  
”Mesiga kvinnor kommer ju inte komma någonstans tyvärr, om de inte vågar 
säga ifrån eller ta för sig, för dom kommer ju inte att bli tillfrågade.” 

 
Det är även nödvändigt att bygga in en stolthet hos kvinnorna att ta för sig 
karriärmässigt. De kvinnliga intervjupersonerna nämner att för unga kvinnor som vill 
göra karriär är det till mycket hjälp om hon har en kvinnlig chef eller mentor att 
rådfråga som kan dela med sig av sin erfarenhet som kvinnlig chef. 
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”…närma sig männen och stå upp mer för vem dom är och kräva, alltså avkräva 
saker precis som männen gör.” 

 
Det kan också vara bra att satsa på olika kurser för att höja kvinnornas självförtroende i 
chefsrollen. Kvinnor behöver även bli bättre på att gå in i diskussioner och argumentera 
för sig själva och för högre lön vid löneförhandlingar. De kvinnliga intervjupersonerna 
menar också att man aktivt måste jobba för att få en jämnare fördelning av hemmets 
sysslor om man som kvinna ska orka med både chefsroll och familj. Många 
arbetsgivare måste även bli bättre på att förstå situationer med sjuka barn och hämtning 
och lämning på dagis. 

 
Diskussion 

 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka chefers uppfattning om bra 
chefsegenskaper, skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer, samt varför kvinnor 
är så underrepresenterade på chefspositioner inom den privata sektorn. 
 
Resultatet i föreliggande studie visar att de egenskaper som uppskattas hos chefer till 
stor del är i enlighet med de egenskaper som kännetecknar en transformativ ledare 
(Bass, 1985; 1997) samt att framgångsrika chefer förknippas med både maskulina och 
feminina egenskaper. Det framkom att egenskaper som att vara tydlig i sin 
kommunikation, förmedla budskap, inge förtroende, vara lyhörd, kunna motivera sin 
personal, ha hög etik och moral är egenskaper som är viktiga och uppskattade hos 
chefer (jmf med Bass, 1997). Andra egenskaper som utpekas vara viktiga hos en bra 
chef är att de låter sina medarbetare dela med sig av sina åsikter och vara delaktiga i 
diskussioner gällande olika beslut men samtidigt vågar sätta gränser och visa att det är 
de som bestämmer och fattar de slutgiltiga besluten. För att ta vara på all kompetens 
som finns i företaget bör en chef kunna ge sina medarbetare ansvar och möjlighet att 
utföra uppgifter som leder till att de utvecklas. Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras 
att det transformativa ledarskapet stämmer mycket bra överens med intervjupersonernas 
beskrivningar om bra chefsegenskaper (Bass, 1997; Furnham, 1997). Det 
transformativa ledarskapet anses vara det optimala ledarskapet för både organisation 
och individ (Bass, 1997; Furnham, 1997).  
 
Resultatet visar att bra chefsegenskaper är egenskaper som generellt tillskrivs både män 
och kvinnor, vilket till viss del motsäger flertalet tidigare amerikanska studier. Dessa 
har funnit att vad som kännetecknas som bra chefsegenskaper i stor utsträckning liknar 
de föreställningar som finns kring manliga egenskaper (se t.ex. Schein et al., 1996). 
Exempelvis beskriver våra respondenter en bra chef som lyhörd, mån om sin personal, 
och med förmåga att lyssna på sina medarbetare och skapa dialoger. Denna beskrivning 
överensstämmer med communal attribut (Eagly, 1987; Eagly & Karau, 2002). Vidare 
beskrivs att en bra chef ska vara rak i sin kommunikation, resultat- och målorienterad, 
bestämd och självsäker, vilket överensstämmer med agentic attribut (Eagly, 1987; 
Eagly & Karau, 2002). De manliga cheferna anses ha en mer uppgiftsorienterad 
ledarstil (Eagly & Johnson, 1990). Vid beslutsfattande menar våra respondenter att 
kvinnor i större utsträckning involverar och undersöker hur beslutet kommer att tas 
emot av personalen. Män däremot, menar respondenterna, vill i vissa fall fatta beslut 
bara för att visa att det är han som bestämmer och för att påminna medarbetarna om 
vem som är chef. Detta är i enlighet med Eagly och Johnson (1990), vilka menar att 
kvinnliga chefer har en mer demokratisk ledarstil och låter medarbetarna vara mer 
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delaktiga i beslutsfattande än manliga chefer, vilka har en större tendens att ta till sig en 
autokratisk ledarskapsstil. Det kön chefen har och olika ledarskapsstilar hör således 
ihop. 
 
Resultatet visar att respondenterna tror att kvinnliga chefer ofta har en högre 
ambitionsnivå och drivkraft och att de måste anstränga sig till det yttersta för deras 
prestationer ska märkas. De får samtidigt inte vara ”för duktiga” eftersom de då kan 
stöta på motstånd och avundsjuka från kollegor och sina medsystrar, vilket är i enlighet 
med Kanter (1977).  
 
Flera av respondenterna tar upp det faktum att kvinnor nästan alltid har huvudansvaret 
för arbetsfördelningen i hemmet, vilket leder till att många kvinnor tvekar till att 
avancera till chefsposter eftersom de inte vill utsätta sig för en sådan påfrestning som 
detta kan medföra (jfr med Blom, 1998; Ekvall et al., 1994; Powell, 1993). 
Respondenterna menar att det blir en alltför stor utmaning för kvinnor att kombinera 
familj och samtidigt vara chef, eftersom det blir svårt att få tiden att räcka till. Detta 
stämmer väl överens med Hultin (1998), som beskriver att organisationers 
utgångspunkt är att ett chefsjobb kräver heltidsarbete och flexibilitet när det gäller att 
resa och arbeta övertid. Resultatet visar att respondenterna anser att manliga chefer 
oftast har en partner som ensam tar ansvaret för hemmet och barnen, medan de 
kvinnliga cheferna ofta har delat upp ansvaret med sina män (jfr med Blom, 1998).  
 
Merparten av våra respondenter ser tendenser till att många kvinnor inte orkar ta klivet 
ur arbetsgruppen för att ta den mer ensamma chefsrollen. Kvinnor anses sämre på att 
visa vart de vill komma i sin karriär och nästan alla respondenterna nämner att det 
därför är viktigt att kvinnor ingår i olika nätverk och har stödpersoner runt omkring sig. 
Resultatet visar även att det kan vara till stor hjälp för kvinnor att ha en mentor att 
rådfråga som kan dela med sig av sina erfarenheter. Detta är i enlighet med Powell 
(1993), som anser det viktigt för kvinnor att ingå i olika nätverk eller ha en mentor för 
att få stöd i sin karriär, och för att bättre se vilka utvecklingsmöjligheter som finns, 
samt vilka karriärmål hon bör sätta. 
 
Flera av våra respondenter nämner att det är mycket viktigt att hela tiden fortsätta att 
belysa och betona det faktum att kvinnor är underrepresenterade på chefspositioner. De 
nämner även att det är viktigt att fortsätta informera och utreda hur kvinnors 
representation på chefspositioner ser ut, och att hela tiden jobba aktivt mot en 
förändring. För att förändra situationen menar respondenterna att chefer måste jobba 
aktivt för detta, samt att företag skulle kunna arbeta fram en ekonomisk rapport som 
visar på lönsamhet vid högre representation av kvinnor. Bara en av deltagarna föreslog 
kvotering, men då endast för att snabbt kunna se en förändring av situationen. Detta kan 
jämföras med Brenner et al. (1989), vilka visar att även om beteenden i könsfrågor har 
förändrats så har inte de underliggande attityderna i samma utsträckning hos manliga 
chefer gjort det. Hultin (1998) menar att det finns ett motstånd hos män till att ha 
kvinnor i chefspositioner i mansdominerande företag. Det kan också finnas förklaringar 
som att det inte ingår att vara karriärinriktad i den stereotypa kvinnliga könsrollen 
(Eagly & Karau, 2002). 
 
Föreliggande studie är baserad på en deduktiv tematisk analys, vilket kan göra den 
något begränsad eftersom våra frågeområden var bestämda redan i förväg. Fördelen är 
dock att svaren kan jämföras med varandra och ger delvis olika perspektiv på ett ämne 
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(Hayes, 2000). Både män och kvinnor i olika åldrar har intervjuats för att få en ökad 
heterogenitet och representativitet. Vi upplevde att det gick bättre att intervjua på plats 
än över telefon eftersom engagemanget och svaren blev mer utförliga då. Efter bara ett 
par intervjuer kunde vi urskilja ett mönster i hur respondenterna svarade, och viss 
mättnad uppstod trots det låga antalet deltagare.  
 
Kvalitativa intervjuer ställer stora krav på intervjuarens skicklighet och är denne nervös 
eller osäker påverkar det kvalitén och resultatet i intervjun. Också respondenternas vana 
att svara på frågor påverkar intervjun (Holme & Solvang, 1997). Även det faktum att vi 
var två kvinnor som genomförde intervjuerna kan ha påverkat representationen av 
frågorna samt responsen från deltagarna genom att de exempelvis gav mer bekräftelse 
än vad en man skulle ha fått. Med detta i åtanke ville vi försäkra deltagarna om att vi 
bara var intresserade av deras egna tankar och åsikter inom ämnet samt att de 
garanterades total anonymitet. 
 
Vi upplevde båda två att respondenterna verkade något obekväma i situationen då de 
ombads tillskriva bra chefsegenskaper till ett av könen. Samtliga hade svårigheter med 
att prata fritt och öppet om detta. När vi istället bad dem uttala sig om vilka generella 
föreställningar de tror existerar (alltså vad de tror att andra tycker) gällande bra 
chefsegenskapers samband med kön framkom det att de ganska enkelt kunde förklara 
vilka egenskaper som var typiskt manliga eller kvinnliga. Detta skulle kunna bero på 
social önskvärdhet, att de ville svara politiskt korrekt eller på det sätt som de trodde 
skulle göra oss som intervjuare nöjda (Holme & Solvang, 1997). 
 
Föreliggande studie bör bidra till att öka förståelsen kring vad som kännetecknar ett bra 
chefskap idag och även medvetandegöra de förutfattade meningar som finns om 
manligt och kvinnligt ledarskap samt öka förståelsen kring varför så få kvinnor sitter på 
högre chefspositioner. I fortsatta studier i ämnet skulle det vara intressant att intervjua 
även de anställda på företag kring vad de anser är skillnader mellan manligt och 
kvinnligt ledarskap och varför de tror att kvinnor är så underrepresenterade på 
chefspositioner inom den privata sektorn. Detta för att se om det existerar likheter och 
skillnader i de anställdas föreställningar i förhållande till chefers föreställningar. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att det kvinnliga ledarskapet till stor del stämmer 
överens med hur det transformativa ledarskapet ser ut (jmf Bass, 1997). Kvinnor är 
således underrepresenterade på ledarpositioner trots att de anses besitta egenskaper som 
män anses sakna och som behövs för ett bra ledarskap. Det borde alltså ligga i 
företagens intresse att tillvarata kvinnors transformativa egenskaper. Företag bör 
ständigt sträva mot en jämnare fördelning mellan män och kvinnor både i 
ledningsgrupper och på exekutiv nivå då detta, utöver att tillgodose jämställdhetsbehov, 
skulle kunna bidra till mer effektiva, framgångsrika och mer lönsamma företag.  
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Intervjuunderlag 
 
 

Bakgrund: 
 
Namn? 
Ålder? 
Civilstånd? 
Vilken utbildning har du? 
Tidigare arbetslivserfarenheter? 
 
 
Om ledarskap: 
 
Vad tycker du kännetecknar ett bra chefskap?  
 
Vilka egenskaper bör en bra chef besitta? 
 
Vilka egenskaper anser du vara typiskt manliga/kvinnliga chefsegenskaper?   
 
Vad tror du är vanliga föreställningar om vad kvinnligt/manligt chefskap är? 
 
(Har haft erfarenheter hos liknande chef?) 
 
Vad tror du att det kan bero på att kvinnor är underrepresenterade på ledande positioner inom 
den privata sektorn? 
 
Hur bör fördelningen mellan män och kvinnor se ut?  
 
Vad kan man göra för att förbättra situationen?  
 
 
 
Följdfrågor: 
 
Hur menar du då? 
 
Kan du berätta mer? 
 
Mmm, intressant! 

 


