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Sammanfattning 

Kvinnor har sämre möjligheter än män, att nå en chefsposition. Det finns mycket forskning på 

området. Några menar att män och kvinnor är lika medan andra menar att de är olika i sin 

ledarstil. Empiriska studier, som jämför kvinnligt och manligt ledarskap, visar på såväl 

likheter och skillnader i detta avseende. Det råder således oenighet i frågan och det är 

intressant att söka mer kunskap i ämnet. I flera studier relaterar forskare, mäns och kvinnors 

ledarstil, till de bekanta begreppen auktoritär och demokratisk ledarstil, där det första 

förknippas med manliga egenskaper och det senare med kvinnliga.  Flera undersökningar 

utgår från att studera berörda chefer, utifrån deras egna berättelser. Denna studie undersöker 

kvinnligt och manligt ledarskap utifrån hur medarbetaren upplever sin chef. Fyra kvinnor har 

intervjuats, på två olika avdelningar, varav en med kvinnlig chef, och en med manlig. De 

frågeställningar som studien arbetar utifrån är; Vilka likheter och skillnader finns avseende 

medarbetarens upplevda relation till sin chef? Hur beskriver medarbetarna sin kvinnliga 

respektive manlige chef, med avseende på tydlighet och uppriktighet, förväntningar och krav? 

Vilka likheter och skillnader finns avseende medarbetarnas beskrivning av sin respektive 

chefs utförande av det praktiska arbetet? Hur kan medarbetarnas beskrivning av sin manliga 

och kvinnliga chef förstås, utifrån könsstereotypa mönster? Uppvisas ett sådant beteende, eller 

har strukturen tonat ned detta?  Dessa frågeställningar behandlas under olika teman i resultat 

och analys och kopplas till hur medarbetaren beskriver sin chef avseende ledarstil och 

egenskaper. 

Resultatet visar att det föreligger både skillnader och likheter, med avseende på ledarstil och 

med avseende på det praktiska arbetet som cheferna utför. Empiriska studier visar på att 

likheter och skillnader som dessa, kan kopplas till organisationers struktur och kultur, snarare 

än till individens kön, vilket också resultatet i denna studie indikerar. 
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Inledning 

Kvinnor stöter på större hinder i sin strävan att nå chefspositioner i olika organisationer, än 

vad män gör. Även om kvinnliga chefer under senare år blivit fler, är de fortfarande 

förhållandevis få, eller i varje fall betydligt färre än männen (Statistiska centralbyrån, 2008). 

Sverige ses dock som ett av världens mest jämställda länder. I diskussioner om jämställdhet 

tycks också stort fokus ligga just på att öka andelen kvinnor på chefspositioner i 

organisationerna. Därför kan det tyckas märkligt att det inte uppnåtts större framgång i denna 

strävan.  

Olika förklaringar ges, till varför kvinnor på chefspositioner är få. Bland annat menar vissa 

forskare att strukturen i organisationen är avgörande, medan andra pekar på kulturen, eller den 

patriarkala ordningen, eller att det närmast beror på diskriminering av kvinnorna. Männen har 

länge setts som den självklare kandidaten för ledarskapet. Den synen har dock förändrats 

något under senare år och intresset för ledarskap och kön har ökat.  

Således forskas det också mycket kring kvinnors och mäns olika ledarstilar. Man kan urskilja 

olika ståndpunkter inom området (Due Billing & Alvesson, 1989) där vissa ansluter sig till att 

kvinnor och män är lika, och andra till att de är olika. Flera som menar att kvinnor och män är 

lika, argumenterar för jämlikhets- och rättviseskäl, medan andra menar att effektiviteten i 

organisationen blir lidande när kvinnor utestängs från vissa poster, enligt gammalmodiga 

mönster. Vidare anses att kvinnor och män bör värderas lika, och utifrån meriter som 

utbildning och erfarenhet. De som i motsats till detta, menar att män och kvinnor är olika, 

argumenterar för att kvinnor kan bidra med andra egenskaper än män, och därmed kan tillföra 

något positivt till organisationen. Därmed bör kvinnor och män värderas olika utifrån deras 

olika egenskaper (ibid.).   

Tidigare empiriska studier visar på såväl likheter som olikheter, i kvinnors och mäns sätt att 

leda. I de fall man funnit skillnader har de dock i de flesta studier inte kunnat förklaras av 

skillnader i könen, utan har bland annat visat sig bero på organisationens struktur, eller på 

vilken position ledaren har. Då det alltjämt råder oenighet i ämnet, är det intressant att 

fortsätta studera kvinnors och mäns ledarskap, med avseende på likheter och skillnader. 

Denna studie, som avgränsas till en organisation, och jämförelse av två chefer inom denna, 

kan likväl bidra med yttermera information i ämnet. Flertalet empiriska undersökningar 

studerar chefen i organisationen. Denna studie undersöker medarbetarens upplevelse av 



2 

 

chefen, och därigenom kan erbjuda an annorlunda infallsvinkel i undersökningen av 

ledarskapet. 

Syfte  

Syftet med studien är att, genom medarbetares upplevelser, erhålla kunskap om kvinnliga och 

manliga chefer, avseende egenskaper och ledarstil. De frågeställningar som studien arbetar 

utifrån är; 

 Vilka likheter och skillnader finns avseende medarbetarens upplevda relation till sin 

chef? 

 Hur beskriver medarbetarna sin kvinnliga respektive manlige chef, med avseende på 

tydlighet och uppriktighet, förväntningar och krav? 

 Vilka likheter och skillnader finns avseende medarbetarnas beskrivning av sin 

respektive chefs utförande av det praktiska arbetet? 

 Hur kan medarbetarnas beskrivning av sin manliga och kvinnliga chef förstås, utifrån 

könsstereotypa mönster? Uppvisas ett sådant beteende, eller har strukturen tonat ned 

detta?  

Studien avgränsas till att behandla medarbetarnas upplevelse av sin chef, och bygger således 

på deras subjektiva mening.  Vidare avser inte studien att generalisera resultatet i den 

meningen att svaren som framkommer skulle vara giltiga för alla kvinnliga eller manliga 

chefer som grupp.  
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Teori och tidigare forskning 

I nedanstående avsnitt presenteras teori om ledarskapet, och dess ideal, och hur synen 

på detta har förändrats. Olika typer av ledarskap, och hur dessa kan förknippas med 

manligt och kvinnligt, beskrivs även. Vidare behandlas kvinnliga och manliga chefers 

egenskaper och ledarstil, med avseende på likheter och skillnader, samt hur 

könsstereotypa uppfattningar influerar synen på manligt och kvinnligt ledarskap, och 

hur det utövas.  

Ledarskap och kön 

Synen på ledarskapet som ideal 

Padavic & Reskin (2002) skriver att de flesta yrken är könsmärkta. Det innebär att yrken 

anses höra ihop med ett visst kön och anses som feminina eller maskulina. Dessa djupt rotade 

föreställningar finns i samhället. Att ett yrke definieras som maskulint eller feminint betyder 

att det anses vara naturligt för män respektive kvinnor. Det här bidrar till att förstärka 

könssegregeringen, såväl den horisontella som den vertikala. Den horisontella arbetsdelningen 

innebär att kvinnor positioneras på andra yrken än män, ofta inom bland annat vården eller 

inom utbildning. Den vertikala innebär att kvinnor har svårare att nå högre positioner, och att 

det så kallade glastaket, hindrar kvinnorna att nå de allra högsta nivåerna inom organisationen 

(ibid.). På de allra högsta positionerna dominerar männen fortfarande. I Sverige var 2008, 

andelen kvinnliga chefer 32 % och manliga chefer 68 %. På de allra högsta positionerna 

uppgick de kvinnliga chefsposterna endast till 10 % (Statistiska centralbyrån, 2008). Antalet 

kvinnliga chefer är således färre än manliga chefer. Ledarskap har också historiskt betraktats 

som något självklart manligt. Exempelvis förespråkade Taylor och Fayol, trots skilda sätt att 

se på organisation och ledning, ett auktoritärt ledarskap, där ledaren utförde tankearbetet och 

arbetaren utförde arbetsuppgiften, under strikt överinseende av chefen (Eriksson-Zetterquist et 

al., 2006). Även om synen på ledarskap har förändrats under åren, från en auktoritär ledarstil 

till en mer demokratisk ledarstil (ibid; Wilson, 2008), innebär den historiskt manliga 

dominansen på chefspositioner, att ledarskap har könsmärkts som manligt (Eagly & 

Johannessen-Schmidt, 2001; Wahl, 2003).  

Padavic & Reskin (2002) menar även att när kvinnor når chefspositioner så har de inte 

möjlighet att utöva makt, i samma utsträckning som män på motsvarande nivå. Lipman-
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Blumen (1984) skriver att män och kvinnor socialiserats till att mannen har det dominerande 

könet och således har en självklar tillgång till arbetslivets och dess institutioners resurser. 

Männen närmar sig också dessa arenor med aggressivitet och själviskhet för att uppnå sina 

mål. Kvinnor däremot är fostrade till att uppnå mål som ursprungligen låg inom hemmets och 

familjens gränser, med charm och vänlighet. Könsstereotypa uppfattningar menar hon, 

grundas i denna tidiga socialisation av kvinnor och män (ibid.).  

Forskning om ledarskap och kön tog sin början på 1970-talet och har därefter ökat kraftigt 

(Wahl 2003). Studier som sökt svar på hur kvinnor är som chefer, och huruvida de kunde vara 

chefer, har följts av frågor om varför kvinnor på chefspositioner är så få. Tidigare studier 

fokuserade följaktligen på kvinnor som individer och huruvida de var lämpade som chefer, 

medan senare studier undersökt strukturer i organisationer i förhållande till kvinnors 

ledarskap. Sedermera har också mannens ledarskap fokuserats. Forskningen fortsätter dock 

med fokus på de olika perspektiven parallellt (ibid.).  

Kvinnliga och manliga ledares egenskaper 

När empiriska studier undersökt kvinnliga och manliga ledares egenskaper, har man funnit 

såväl likheter som olikheter i kvinnors och mäns ledarstil. I forskning inom 

samhällsvetenskapen är den dominerande uppfattningen att det föreligger ytterst små eller 

inga skillnader (Eagly & Johannessen-Schmidt, 2001). Det finns dock orsaker att förvänta sig 

somliga skillnader (ibid; Eagly & Johnsson, 1990) då man funnit att de könsroller som 

kvinnor och män är socialiserade in i, inte helt försvinner i och med att man inträder i en 

organisationsroll.  

Ridgeway (1997) skriver, att även i organisationer, där individer i social interaktion, 

kategoriserar varandra, kommer könsaspekten att föregå organisatoriska roller, eller 

egenskaper. Det vill säga att klassificeringen som man eller kvinna kommer att påverka 

interaktionen, och följa de internaliserade könsrollsmönstren som finns. Stereotypa 

uppfattningar om kvinnors lägre status, och att män presterar bättre och bör belönas därefter, 

reproduceras härmed. Till detta kommer, att männen värjer sig mot information som motsäger 

denna uppfattning. Männen fortsätter att framhålla och hävda sin position, och kvinnor 

underordnar sig och finner sig i den rollen.  (ibid.). 

I en empirisk undersökning menar Powell (2002) att det torde finnas skäl, att tro att 

könsstereotypa uppfattningar om manlig och kvinnlig ledarstil skulle förändras, i och med en 
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förändrad syn på ledarskap, mot en mer feminin stil (demokratisk), samt ett ökande antal 

kvinnor på chefspositioner. Studien som undersökte studenters uppfattning om manliga och 

kvinnliga chefers egenskaper, visade att preferenser för manligt definierat ledarskap minskat 

något, men inte att preferensen för kvinnligt definierat ledarskap ökat. En bra chef definieras 

fortfarande, skriver Powell, utifrån manliga egenskaper (auktoritär ledarstil) (ibid.). 

Holmquist (1997) menar också att ledaridealet fortfarande är manligt definierat med bland 

annat initiativ, styrka och karisma som viktiga begrepp.  

Eagly & Johnsson (1990) har i en metaanalys av empiriska studier, utforskat likheter och 

olikheter avseende demokratiska, auktoritära, uppgiftsorienterade samt relationsorienterade 

egenskaper hos manliga respektive kvinnliga chefer. Studien indikerar att rollen som chef i 

sig kan innebära att skillnaderna blir mindre, då organisationsstruktur påverkar medlemmarna 

och dessa socialiseras till ett förväntat beteende. Dessutom väljs medlemmarna utifrån 

organisationens preferenser avseende egenskaper och stil. I motsats till detta, pekas även på 

att individerna kan bete sig enligt mer förväntade könsskillnader, så som det visat sig i 

experimentella studier, då socialiserade könsskillnader i beteende inte helt elimineras av 

påverkan utifrån organisationsstrukturen.  

Resultatet visar på skillnader i demokratisk och auktoritär ledarstil, där kvinnor uppvisar en 

mer demokratisk stil, än männen. Denna skillnad var signifikant, såväl i experimentella 

studier som i studier utförda i organisationer. Detta menar författarna pekar på att skillnaden 

kan förklaras av kön, det vill säga individens egenskaper, till viss del. Kvinnors mer 

demokratiska ledarstil kan dock även antas för att vinna legitimitet för sitt chefskap, eftersom 

kvinnor ibland befinner sig i underläge, på grund av negativa förväntningar på deras chefskap. 

Det kan också visa på kvinnors lägre status, menar författaren. När kvinnorna befann sig i 

minoritet minskade eller försvann den demokratiska ledarstilen till förmån för den auktoritära. 

Detta kan bero på att kvinnorna då i stället anpassar sig och följer normen, för att behålla 

auktoriteten. Inga, eller små skillnader visade sig med avseende på uppgifts- och 

relationsorienterade egenskaper, när de studerades i organisationer. Både män och kvinnor 

visade dock på en mer uppgiftsorienterad stil, i förhållande till det motsatta könet, när de 

befann sig i en roll som stämde överens med förväntningar på det egna könet. En annan 

aspekt som påverkade dessa egenskaper något, var ålder, där äldre ledare hade ett 

könsstereotypiskt beteende avseende relationsorienterade egenskaper (ibid.). 
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I motsats till detta resultat, fann Statham (1987) att skillnaderna var tydliga, mellan manliga 

och kvinnliga chefers sätt att leda, där kvinnor visade att de var både uppgifts- och 

relationsorienterade. Männen däremot inte visade sig vara varken uppgiftsorienterade eller 

relationsorienterade. Deras utmärkande drag var i stället att de tycktes fjärma sig från såväl 

arbetsuppgifter, som sina medarbetare (ibid.) 

 Eagly & Johannessen-Schmidt (2001) skriver även i en senare studie, att de olika rollerna 

som män och kvinnor antar i större eller i mindre utsträckning, beror på att organisationen 

sätter regler och normer som ledaren anpassar sig till och att det bidrar till likheter i 

ledarrollen. Men de tillägger också att de flesta har en viss grad av internaliserade könsroller 

och att dessa inte försvinner helt. De typiska könsrollerna kan i flera fall visa sig större i mer 

informella sammanhang (ibid.).  

Ett exempel på att organisationen sätter ramar som ledaren anpassar sig till, ges i en empirisk 

studie, där Rutherford (2001) har genomfört en undersökning med chefer i ett flygbolag, och 

här framkommer att, trots att många kvinnor sade sig leda på ett annorlunda sätt än hur män 

leder, sågs inga skillnader som kunde härledas till individens egenskaper. Skillnader i ledarstil 

berodde således inte på kön, utan i stället på vilken position i organisationen ledaren hade. 

Hon fann att män kunde visa drag av kvinnlig ledarstil samtidigt som kvinnor kunde ha en 

mer manlig ledarstil, beroende av vilken avdelning man arbetade på, och strukturen där. Det 

visade sig dock att kvinnor som nått en högre position oftare tenderade anta en manlig 

(auktoritär) ledarstil än vad deras kvinnliga kollegor på lägre positioner gjorde. Förmodligen 

för att de befann sig i minoritet och anpassade sig till normen. Förutom positionen och 

strukturen, är det ekonomiska och patriarkala aspekter som påverkar ledarstil, och alltså inte 

könsspecifika egenskaper, menar författaren (ibid.)  

Ett annat exempel på att organisationen, och inte kön, påverkar ledarstil, ges i en svensk 

avhandling av Keisu (2009). I denna studie framgick att kvinnors och mäns möjligheter att 

utöva ledarskap, påverkades av strukturen och kulturen, och sålunda inte var avhängigt 

individens kön. I de studerade organisationerna framkom att både kvinnliga och manliga 

deltagares syn på ledarskap, var att det utövas olika, och att det manliga sättet ansågs som 

idealet. I praktiken framkom dock inga skillnader i hur kvinnor och män faktiskt utövade 

ledarskapet. Detta, menar författaren visar att det finns en skillnad i hur deltagarna tänker kön, 

och hur de gör kön. Både män och kvinnor i studien uppvisade en auktoritär och 

uppgiftsorienterad ledarstil. Detta oavsett om de var i minoritet eller majoritet. Kvinnor 
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framstod således inte, trots att de befann sig i majoritet, som normgivande för ledarskap, utan 

anpassade sig till den rådande kulturen, vilken var manligt konstruerad (ibid.) 

Sammanfattning av teorin 

Synen på ledarskapsidealet, kan sägas ha gått från att vara auktoritärt till att vara mer 

demokratiskt (Wilson, 2008). Med den manliga dominansen på chefsposter, följer att 

chefskapet är manligt könsmärkt (Padavic & Reskin 2002). Under senare år har forskningen 

dock börjat studera ledarskapet utifrån ett könsperspektiv, och ställer bland andra, frågor som 

hur kvinnor är som ledare Wahl 2003). Flera empiriska studier söker svar på denna och andra 

frågor, avseende manligt och kvinnligt ledarskap (Eagly & Johnsson, 1990; Kusterer, 2008; 

Rutherford, 2001). Flera empiriska studier som undersöker kvinnligt och manligt ledarskap, 

undersöker chefers egenskaper och relaterar dessa till de två ledarstilarna auktoritär och 

demokratisk ledarstil. Vidare beskrivs de två ledarstilarna förknippas med manlig respektive 

kvinnligledarstil (Eagly & Johnsson, 1990; Keisu, 2009) Dessutom relateras chefers 

egenskaper ofta till begrepp som uppgifts- och relationsorienterat arbetssätt, varmed det första 

förknippas med kvinnliga egenskaper och det senare med manliga (Kusterer, 2008). Den 

dominerande synen är att inga skillnader föreligger (Eagly & Johannessen-Schmidt, 2001). Då 

individerna är socialiserade in i könsroller kan ändock vissa skillnader förväntas, menar Eagly 

& Johnsson (1990). Såväl könsstereotypiskt som icke könsstereotypiskt beteende hos chefer, 

förklaras i flera fall utifrån struktur och kultur i organisationen (Keisu, 2009; Rutherford, 

2001) 

Metod 

I följande avsnitt presenteras val av metod, samt tillvägagångssätt vid urval av företag 

och informanter. Vidare redovisas arbetet med intervjuerna, och tillvägagångssättet för 

dessa. Slutligen framförs en beskrivning av hur analysarbetet har utförts.   

Val av metod 

Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur medarbetarna i denna organisation 

upplevde sin manliga respektive kvinnliga chef, avseende dennes egenskaper och ledarstil. 

Därför föll valet på en kvalitativ ansats eftersom den kan bidra till att besvara 

frågeställningarna om hur deltagarna upplever sin chef och hur de beskriver denne. 
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(Langemar 2008). I kvalitativ metod, enligt Repstad (2007) avser man att man beskriva 

helheter, vilket också denna undersökning ämnar göra, genom att försöka få en så fullständig 

bild som möjligt, av medarbetarnas respektive chef, i det sammanhang de befinner sig.  

Urval och datainsamling 

Studien genomfördes i en större statlig organisation, där det arbetar drygt 60 % kvinnor och 

drygt 30 % män och där könsfördelningen bland chefer är nästan det omvända, det vill säga 

cirka 40 % chefer är kvinnor och cirka 60 % är män. Intervjuerna har gjorts på två olika 

avdelningar. Den ena avdelningen har en manlig chef och den andra en kvinnlig. Den manlige 

chefen har arbetat som chef under längre tid än den kvinnliga, och är också äldre. 

Avdelningarna som valdes var på min förfrågan lika i storlek och arbetsuppgifterna är 

desamma på de båda avdelningarna. Detta innebär att de båda cheferna, som också har samma 

befattning som mellanchef, har likvärdiga förutsättningar för att utföra sitt arbete. Detta 

avgränsar studien och arbetet med tolkning och analys, på så sätt att dessa aspekter inte 

närmare undersöks.  

För att ta hänsyn till anonymitetsaspekten valdes också kontor som hade ett något större antal 

medarbetare, eftersom det bidrar till att försvåra identifiering av deltagarna. Av samma skäl 

valde jag att endast intervjua kvinnor, då organisationen är kvinnodominerad och det med 

manliga deltagare skulle kunna vara svårare att upprätthålla anonymiteten. Ett ytterligare skäl 

till valet av enbart kvinnor, som innebär en avgränsning i studien, är att eventuella 

könsskillnader respondenterna emellan, inte närmare beaktas. Därigenom begränsas 

informationen. Detta innebär att mitt urval är homogent med avseende på kön.  

Langemar (2008) skriver att en avvägning måste göras vad gäller homogent, respektive 

heterogent urval. Detta för att en begränsning av information genom ett homogent urval, kan 

ske på bekostnad av det djup och den allsidighet som informationen ur ett heterogent urval 

kan generera. Hon menar vidare att urvalet kan vara i ett avseende homogent, samtidigt som 

det kan vara heterogent i ett annat (ibid.). Mitt urval är heterogent med avseende på ålder, 

arbetslivserfarenhet och bakgrund, vilka skiljer sig åt hos deltagarna. Detta för att försöka få 

en bred information. Deltagarna i studien är mellan trettio och femtiofem år.  Utbildning och 

tidigare yrkeserfarenhet varierar. Även anställningstid i organisationen varierar, och den är 

mellan cirka ett år och cirka femton år. Tillgång till fältet har beretts via min mentor som 
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arbetar på huvudkontoret i organisationen.
1
 Genom min mentor har jag träffat andra personer 

som kunnat hjälpa mig med att få kontakt med medarbetarna. Langemar (2008) benämner 

denna urvalsmetod som tillgänglighetsprincipen. I detta fall har det gått till så att en person, 

som också är placerad på huvudkontoret, har kontaktat ett antal chefer, varav två visat intresse 

för studien. Denna person kan betraktas som ”gatekeeper” (Aspers 2007), då hennes position i 

organisationen, tillåter att hon gör ett visst urval. De två cheferna har i sin tur förmedlat 

kontakt till sina medarbetare.  

Även om urvalet skett genom tillgänglighetsprincipen, har jag haft möjlighet att ställa upp 

kriterier, så som storlek på avdelning och deltagarnas kön. Den ursprungliga tanken, vilken 

jag också framförde, var att konfidentialitetskravet skulle följas, vilket innebär att samtliga 

deltagare erbjuds möjlighet att vara anonyma (Vetenskapsrådet, 2002). Det visade sig när jag 

senare blev kontaktad av intresserade deltagare, att de två cheferna gått tillväga på olika sätt i 

förfrågan till sina medarbetare. Den ena chefen skickade ut mina kontaktuppgifter till samtliga 

medarbetare och uppmanade intresserade att ta kontakt med mig direkt. Den andra chefen 

frågade två av sina medarbetare, som denne fann lämpliga, om de ville delta i studien. Två av 

kvinnorna är således anonyma medan två är kända av sin chef och andra medarbetare på sin 

avdelning. Denne chef är också att betrakta som ”gatekeeper”, då denne gjort ett eget aktivt 

urval. Det faktum att två av deltagarna inte var anonyma torde ha påverkat intervjusvaren i 

någon mån. Det ligger nära till hands att tro att svaren inte varit ärliga, men av resultatet att 

döma verkar det inte haft en sådan inverkan, enligt min uppfattning, eftersom svaren till synes 

är rättframma och också kritiska mot chefen. Det kan dock inte uteslutas att vissa åsikter 

utelämnats eller att svaren blivit vinklade i någon utsträckning, eller att speciella 

överväganden över ordval gjorts.  

Samtliga respondenter visade stort intresse för ämnet och var positivt inställda till studien och 

således motiverade att delta i denna. Min uppfattning är också att båda cheferna förmedlade 

en positiv bild av studien och uppmuntrade medarbetarna att delta om intresse fanns. Där av 

ställer jag mig undrande till att endast två personer på det ena kontoret anmälde intresse. En 

förklaring kan vara att medarbetarna (som den ena deltagaren förklarade för mig) trodde att 

andra redan anmält sig och att fler inte behövdes. Det kan också ha berott på tidsbrist, då det 

framkommit att arbetsbelastningen tidvis kan vara väldigt hög.  

                                                 
1
 Mentorskapsprojektet; ett samarbete mellan Jusek, Advantum och PAO-studenterna vid Stockholms 

Universitet. 
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Sammantaget har således fyra intervjuer gjorts, två på respektive kontor. Genom att intervjua 

två medarbetare på varje kontor, hoppades jag få en bild av medarbetarnas manliga respektive 

kvinnliga chef, och utifrån denna undersöka om det kunde föreligga likheter och - eller 

skillnader i deras upplevelse av respektive chef.   

Intervjuer 

Att valet föll på att intervjua medarbetaren i stället för den berörde chefen, är att faktiskt 

beteende kan vara svårt att fånga med hjälp av intervjuer (Langemar 2008). Utgångspunkten 

här var att chefens beteende bättre belyses med hjälp av medarbetarens berättelse och 

upplevelse av chefen, än dennes eget reflekterande över sig själv. Det finns skäl att tro att 

svaren i det fallet, snarare skulle visa på hur en chef bör uppträda än hur denne verkligen 

uppträder (ibid.). Intervjuguiden är formad utifrån teman vilka inrymmer frågor som syftar till 

att ge en så bred bild som möjligt, av hur medarbetaren uppfattar sin chef med avseende på 

olika egenskaper och ledarstil (se bilaga 1). Dessa teman är delvis hämtade från begrepp i 

teorin. Genom att använda en semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor fanns också 

möjlighet att ställa följdfrågor vilket ytterligare bidrog till att uppfylla en del av syftet, att få 

en djupare insikt i ämnet. Intervjuguiden följdes dock inte till punkt och pricka, eftersom 

samtalen utvecklade sig lite olika. Intervjuerna varade mellan 21:21 minuter och 49:01 

minuter.  

De två kvinnorna som valt att vara anonyma intervjuades vid två olika tillfällen i olika lånade 

klassrum på en skola, nära arbetsplatsen. De övriga två intervjuades på sin arbetsplats varav 

den ena intervjun hölls i ett konferensrum, och den andra i berörda deltagarens arbetsrum. 

Dessa intervjuer skedde vid samma tillfälle, med en kort paus emellan. Samtliga intervjuer 

inleddes med en stunds småprat, för att en att bidra till en positiv relation (Repstad 2007). 

Därefter följde en kort presentation av studien och genomgång av de fyra huvudkraven enligt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.
2
 Samtycke till att spela in intervjun gavs i 

samtliga fall. Jag hade också etablerat kontakt med tre av intervjupersonerna per telefon innan 

intervjutillfället, då vi kort berört studiens innehåll, och bestämt tid och plats för intervjun 

Den fjärde intervjupersonen fick meddelande om tid och plats via sin kollega.  

Langemar (2008) diskuterar vikten av att få intervjupersonen att känna sig bekväm och 

nämner bland andra inslag, komfortabla stolar, för ett avspänt möte. I fallet med de två 

                                                 
2
 Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet. 
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intervjupersonerna som önskade hålla till utanför arbetsplatsen, var vi tvungna att hålla 

tillgodo med de två olika klassrum, som jag fick tillgång till, vilka var obekanta både för mig 

och för intervjupersonerna, och hade endast hårda stolar och skolbänkar att erbjuda. Trots att 

detta kan ha varit till nackdel, upplevde jag ändå samtalen som avslappnade och otvungna. En 

fördel med det nämnda kan vara att intervjupersonerna befann sig en bit ifrån sin egen 

arbetsplats och kände sig trygga med det, vilket kan ha uppvägt den negativa aspekten av 

situationen. I det andra fallet, när samtalen hölls på intervjupersonernas arbetsplats var 

förhållandena de omvända. Platsen var bekväm och för intervjupersonerna bekant, och vi 

hade både fika och tända ljus. Här kunde det i stället varit så att, trots att intervjupersonerna 

kände sig bekväma, skulle ha känt sig hämmade av att befinna sig på arbetsplatsen. Jag tycker 

mig dock inte se spår av detta efter att ha lyssnat på, och transkriberat intervjuerna. Jag 

upplevde samtliga intervjutillfällen som avslappnade och trevliga, med en god stämning.  

Något som jag uppmärksammade var att alla deltagare var mycket engagerade i sitt arbete och 

även i ämnet vi diskuterade. Det kan tänkas att det påverkade min förmåga att hålla en viss 

distans (Langemar, 2008), eftersom jag fann detta så medryckande. Intervjupersonerna 

använde sig dessutom av olika begrepp som återfinns i teorin, vilket kan ha lett till ett 

felaktigt antagande från min sida, att vi hade samma förförståelse för ämnet, vilket i sin tur 

påverkat tolkningen av resultatet.  

Repstad (2007) skriver att det kan vara svårt att dra en gräns för hur många intervjuer som ska 

utföras. Han menar vidare att det är dags att sluta när man funnit så mycket information att 

intervjuerna inte bidrar med något nytt. Denna insikt kan uttryckas som mättnad (ibid.) 

Antalet intervjuer i studien var totalt fyra stycken. Det innebär att det redovisade resultatet 

utgörs av endast två medarbetares beskrivning, av respektive chef. Fler intervjuer hade 

bidragit till en mer fyllig och bred information om respektive chef och således en större 

förståelse för helheten. Langemar (2008) skriver att ett sätt att höja studiens validitet, är att 

använda sig av triangulering, vilket innebär att forskaren tillämpar fler än ett moment i 

processen, exempelvis i insamling av data. Med tanke på det knappa materialet hade det varit 

fruktbart att tillämpa exempelvis bedömartriangulering, som enligt Langemar (ibid.) går ut på 

att genom ett samarbete med annan, föra reflekterande diskussioner. Jag har dock försökt att 

genomgående föra ett kritiskt och reflekterande resonemang i förhållande till de olika stegen i 

forskningsprocessen, för vilka jag redogör i studien.  
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Analysarbetet  

Jag har utgått från en tematisk analys (utifrån Hayes, 2000, refererad i Langemar, 2008) 

Inledningsvis transkriberade jag intervjuerna och läste igenom dem noggrant, ett flertal 

gånger, för att lära känna materialet och få en god överblick. Vidare antecknade jag viktiga 

meningar och nyckelord i marginalen. Nyckelorden, som blev 14 koder, sorterades 

preliminärt in under övergripande teman. Texten lästes återigen, denna gång utifrån varje 

tema, och data lyftes utifrån dessa. Rent praktiskt genomfördes detta genom att klippa och 

klistra i Word. Efter att ha bestämt tre slutliga teman, sammanfattades resultatet under dessa. 

Här ingår ett antal citat, som jag anser belyser frågeställningarna. Dessa steg i analysarbetet 

följer de sex första i Hayes modell. De citat som ingår i resultatdelen, återges i de flesta fall 

oförändrade, med avseende på språket och i några fall med mindre ändringar i stavningen, för 

att öka läsbarheten. Några citat återges i sin helhet medan andra bryts av. I förekommande 

fall, har mina kommentarer omgärdats av hakparantes, enligt följande [min kommentar].     

I sökandet efter mönster i data har jag letat efter såväl likheter som olikheter i empirin. Jag har 

försökt att vara öppen även för oväntade resultat, för att undvika att endast se sådant som 

skulle kunna förväntas och bekräfta teorin, så kallad ”confirmation bias”, (Langemar, 2008). 

Ursprungstanken var att arbeta induktivt och utgå från empirin, men det visade sig snart att de 

koder som senare skulle sorteras in under teman sammanföll med olika begrepp i teorin, 

varför man kan säga att arbetet varit delvis induktivt och delvis deduktivt. Att temana i den 

semistrukturerade intervjuguiden utgick från teorin i viss mån, pekar också på en delvis 

deduktiv ansats (Aspers, 2007).  

I arbetet med analysen ar jag använt mig av komparativ analys (ibid.) då jag jämför olika 

grupper med varandra. I detta fall en grupp med som har en kvinnligchef, med en grupp som 

har an manlig chef, avseende deras upplevelse av sin respektive chefs ledarstil och 

egenskaper. Vidare är analysen till viss del idealtypscentrerad, (Aspers, 2007), då begreppen 

som används, det vill säga auktoritärt och demokratiskt ledarskap, samt uppgifts- och 

relationsorienterat arbetssätt, kan benämnas som idealtyper ur teorin, och vidare en del andra 

aspekter ifrån empirin har lämnats därhän. 
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Resultat och analys 

Syftet med studien är att genom medarbetares upplevelser erhålla kunskap, om 

kvinnliga och manliga chefer, avseende egenskaper och ledarstil. Fyra kvinnliga 

medarbetare i samma organisation har intervjuats. Två av dem har en kvinnlig chef, 

och de andra två har en manlig chef. Nedan presenteras studiens resultat under tre olika 

teman, uppdelat för kvinnlig chef och manlig chef. Därefter följer en analys och utifrån 

de olika temana, kopplas de egenskaper och det beteende som cheferna tillskrivits, till 

begreppen demokratisk och auktoritär ledarstil samt uppgifts – och relationsorienterat 

arbetssätt.  

Medarbetarnas relation till cheferna 

Kvinnlig chef 

Båda respondenterna beskriver sin relation till chefen som bra. Chefen är ganska mycket ute 

på möten, säger den ena respondenten, men hon beskrivs ändå av båda som tillgänglig och 

närvarande. Båda säger sig träffa chefen i princip dagligen. Hon tar sig alltid tid till att 

samtala, då hon blir ombedd, säger båda två. De säger också att de skulle kunna gå till chefen 

och samtala om problem, såväl privata som de gällande arbetet. Dock vänder de sig i första 

hand till en medarbetare vid mindre problem i arbetet. 

”Jag tycker nog att hon är ganska bra på att vara närvarande /…/ hon finns på 

plats.” (IP 1) 

En av respondenterna beskriver att chefen tar sig tid och stannar upp och byter några ord 

ibland, såväl privata som arbetsrelaterade. Den andra talar om att chefen endast tar kontakt 

när det rör arbetet. Båda säger dock att chefen ofta sitter med och äter lunch och fikar, och då 

samtalar man om allt möjligt, även ämnen som inte rör arbetet. 

”… hon lyckas vara delaktig i gruppen, omtyckt och sitta och prata om barn, 

skola, allt sånt där som alla andra gör, i princip” (IP 4) 

Vid dessa tillfällen beskrivs hon som personlig men ändå med en tydlig auktoritet som chef. 

Båda medarbetarna ser en tydlig markering på chefsrollen. Båda uppskattar att hon inte blir 

för personlig eller för mycket kompis. 
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”Alltså jag tror att man ser hennes person ganska bra, fast hon är samtidigt 

medveten om sitt chefskap och att hon inte /…/ hon är väldigt så här professionell 

i sin relation till oss, fast hon samtidigt är väldigt avslappnad liksom, och naturlig 

så, men ändå vet sina gränser.” (IP1)  

Båda känner sig sedda och hörda av sin chef. En av respondenterna är också övertygad om att 

samtliga medarbetare känner sig sedda av chefen. Hon beskriver sin chef som lyhörd.                                                   

”… hon har en förmåga att /…/ faktiskt se alla deltagare och få med gruppen som 

sådan /…/ att man ser till att alla får komma till tals då, att man visar att men ser 

o hör och så vidare, och tar till sig det som är medarbetarnas åsikter, och det gör 

hon verkligen” (IP 4)  

 

Manlig chef 

Även här säger sig båda medarbetarna ha en bra och öppen relation till sin chef. Båda säger 

att chefen är väldigt mycket ute på kundbesök och möten. Den ena träffar honom en till två 

gånger i veckan. Han beskrivs ändå som någon som alltid tar sig tid och båda medarbetarna 

säger att de kan prata med sin chef om såväl privata som arbetsrelaterade problem, även om 

man även här i första hand vänder sig till sina medarbetare vid mindre problem i arbetet. Båda 

upplever att de blir sedda och hörda.  

”… vad ska jag säga, för det första så tycker jag att vi har en väldigt bra relation, 

jag känner mig trygg med min chef, och känner mig uppskattad, och när jag 

behöver så får jag stöd /…/  jag blir lyssnad på” (IP 2) 

De säger dock att alla kanske inte blir sedda, utan det beror på att de själva ser till att bli sedda 

och hörda. Man måste vara aktiv för att märkas. Dessutom, säger den ena, har chefen lättare 

att se män än kvinnor.  

”… och han, han är bättre på att se män. Än kvinnor. Så det finns rätt så många 

här som inte blir sedda /…/jag tror till och med att man skulle säga, att en del 

tycker att han är orättvis, faktiskt.” (IP 3) 

Chefen är, som nämnts, ofta ute, men då han är på plats och det ska lunchas, inbjuds alla att 

komma med. Här kan man samtala om både fritidsintressen och andra privata ämnen, som 

inte rör arbetet. Chefen kan bjuda på sig själv och vara personlig vid sådana tillfällen, säger 
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båda medarbetarna. En säger att han är sig lik både privat och som chef, och även om han 

försöker hålla sig till chefsrollen, menar hon att ”den privata”, lyser igenom ibland. Båda 

medarbetarna beskriver sin chef som gammalmodig. 

”O han är fruktansvärt gammalmodig och hade inte jag vart en sån här person, 

då hade jag ju också varit lite sidsteppad tror jag, till förmån för killar /…/ han 

har ett särskilt hjärta för dem /…/ lite svårt såhär med genus och, ja. Det skiner 

nämligen igenom /…/ O lite grabbig /…/ det är ju mest på skämt men, men det 

finns där.” (IP 3) 

”Nä men han är ganska lika privat, men då kan han väl mer klumpa sig med olika 

saker, med sånt som är grabbigt och manligt, och dra historier och så där.” (IP3) 

Analys 

Samtliga medarbetare berättar om att de har en god relation till sin chef. Den kvinnliga chefen 

sägs ha en tydligt uttalad chefsroll, men är ändå personlig. Detta beteende kan kopplas till mer 

manliga egenskaper, då män ofta verkar benägna att hålla en större distans till sina 

medarbetare (Statham, 1987) Hon är ändå tillgänglig för sina medarbetare och kan ge stöd när 

så behövs. Hon beskrivs som lyhörd och mån om att alla på arbetsplatsen ska ha möjlighet att 

komma till tals. Detta beteende är i linje med vad som förknippas med en kvinnlig chef, enligt 

tidigare forskning (Eagly & Johnsson, 1990; Eagly & Johannessen-Schmidt, 2001; 

Rutherford, 2001). Den manliga chefen finns också tillgänglig och kan ge stöd, vilket delvis 

skulle tyda på kvinnliga egenskaper som empati och omsorg. Däremot saknar han andra av 

dessa egenskaper som lyhördhet och förmågan att se alla medarbetare i gruppen, vilket 

innebär att han uppvisar både manliga och kvinnliga egenskaper med avseende på relationer 

(Eagly & Johnsson, 1990; Eagly & Johannessen-Schmidt, 2001; Rutherford, 2001).  

Att han inte bara har svårt att se alla medarbetare utan dessutom ser de manliga mer än de 

kvinnliga, tyder på beteende enligt könsstereotypa uppfattningar, som lyser igenom i 

chefskapet (Ridgeway 1997), och som pekar på att strukturen i organisationen inte helt tagit 

udden av detta typiskt sett, manliga beteende. Eagly & Johannessen-Schmidt (2001) skriver 

att könsspecifikt beteende kan visa sig större i informella sammanhang, vilket också kan vara 

fallet här, då chefen beskrivs som än mer grabbig i privata sammanhang, än i rollen som chef. 

Den manlige kvinnliga och manlige chefen skiljer sig alltså åt avseende kvaliteter som kan 

kopplas till relationsorienterade egenskaper, där den kvinnliga chefen uppvisar flera av dessa, 

medan den manliga chefen endast visar ett fåtal, och då endast efter påverkan från sina 
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medarbetare. Här motsvaras de könsstereotypiska skillnaderna som enligt Eagly & Johnsson, 

(1990) kan förväntas, för kvinnligt och manligt beteende. De, för de respektive cheferna, ovan 

beskrivna egenskaperna, indikerar att den kvinnliga chefen förevisar ett relationsorienterat 

arbetssätt, medan den manliga chefen endast i någon mån, kan sägas göra det.  

Medarbetarnas upplevelse av chefen, avseende 

tydlighet och uppriktighet, förväntningar och krav 

Kvinnlig chef 

Den kvinnliga chefen upplevs som tydlig av båda sina medarbetare. Hon beskriver tydligt 

uppgifterna som ska utföras. En utav medarbetarna säger att chefen är tydlig i den mån hon 

själv har förstått uppdraget som ska utföras, och om hon inte riktigt har gjort det klargör hon 

även detta på ett tydligt sätt, så långt det är möjligt. Hon ger tydliga ramar att arbeta utifrån 

och följer en viss stuktur, säger en av medarbetarna. Hon beskrivs som kort och koncis på ett 

positivt sätt.  

”Det känns inte som att hon har nån sån där dold agenda, alltså hon säger det 

som är ” (IP 1) 

”… plus att hon e duktig på att förmedla ett budskap, och få personalen med sig 

/…/  kommunikativ, kan man säga” (IP 4) 

Den andra medarbetaren talar om att mötena ibland känns oplanerade och att tiden inte räcker 

till alla frågor som tas upp på dagordningen. Ibland ställs möten in med lite kort varsel eller så 

kan inte chefen delta på grund av någon oförutsedd händelse, ofta ett möte med någon i 

ledningen. Det är otydligt vilka orsaker som ligger bakom, men hon tror att det kanske inte 

beror på chefen alla gånger dock, utan på beslut tagna högre upp i organisationen. 

”… kunde vart bättre struktur på det tycker jag /…/ planeringen där kunde vart 

lite bättre.” (IP 1)  

Som nämnts tidigare i avsnittet om relationer, säger medarbetarna att de kan prata om både 

privata och arbetsrelaterade problem, med sin chef. De säger också att de kan ge chefen kritik, 

om så behövs. Endast en av dem har gjort det, och hon tyckte det mottogs väl. Båda säger 

dock att chefen är tydlig med att medarbetarna ska komma med synpunkter på chefskapet, och 

att hon välkomnar detta. När det gäller chefens sätt att ge kritik, säger båda att de inte fått 
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någon kritik (negativ) personligen, men att hon nog skulle föra fram den på ett bra sätt, om än 

på ett ”smidigt” sätt. De upplever dock inte att hon skulle dra sig för att ge kritik. De tror 

också att den skulle vara konstruktiv.  

”Jag tycker nog att hon har ganska ödmjuk inställning ändå /…/ men att hon, ja 

hon skulle hantera det på ett bra sätt, att hon skulle vara smidig, tror jag, när hon 

skulle lägga fram det, kritiken.” (IP 1) 

På fråga om chefen är bra på att ge positiv feedback, säger den ena att hon är jättebra på det i 

grupp medan den andra medarbetaren tycker att det förekommer positiv feedback såväl till 

gruppen som till sig själv 

”… helt enkelt tar upp det direkt när man sitter i möte, sitter i grupp o då e hon 

väldigt konkret direkt med att tala om att, jättebra /…/men hon kan även stoppa 

opp i korridoren och säga toppen det här var ju jättebra” (IP 4) 

Det framstår som tydligt vad medarbetarnas chef förväntar sig av dem, och de upplever 

kraven som rimliga. Den ena medarbetare säger ha däremot ha höga krav på sig själv. 

”… jag kan ju känna att jag själv skulle nog bli, våga vara lite såhär sträng och 

sånt, för att jag har höga krav på mig själv, att man då skulle ha det på alla andra 

också” (IP 1) 

Manlig chef 

Den manlige chefen upplevs som tydlig av båda medarbetarna, med avseende på att förmedla 

instruktioner rörande arbetsuppgifter.  

”… han är väldigt pedagogisk, där han då berättar grunden och anledningen till 

det nya uppdraget.” (IP 2) 

”… han är så fruktansvärt omständig, o herre gud! Ingen kan missuppfatta, näe 

jag tycker han e oerhört lätt att förstå” (IP 3)  

Avseende chefens förväntningar på medarbetarna och vad de ska prestera har de båda olika 

uppfattningar. En tycker att det är väldigt tydligt, och att han dessutom kräver ganska mycket 

av henne, medan den andre tycker det är otydligt, vad chefen förväntar sig. 
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”Jag kan säga så här, jag tycker att det är otydligt, det som förväntas av mig 

ibland, i och med att jag får arbeta utan regelverk att luta mig mot, utan att vi har 

färdiga program.” (IP 2) 

En av medarbetarna beskriver också att chefen ställer olika krav på medarbetarna, utifrån 

deras olika förutsättningar. Hon menar att han på det viset är bra på att hantera medarbetarna. 

När det gäller att ge chefen kritik har de även här olika uppfattning och erfarenhet. En av 

medarbetarna säger att kritik kan mottas väl och att förändringar kan komma till stånd, i och 

med att kritik framförts.  

”Nä, jag tycker att det har välkomnats. Absolut, det tycker jag. Jag har känt mig, 

om man säger så här, jag har ju tvingat på dem det [hon skrattar] men jag har 

ändå tyckt att jag har fått respekt, jag har blivit lyssnad på, och så. Så jag, sen är 

det ju inte kanske alltid stora famnen /…/ utan mer respekt och att de lyssnat på 

mig och så.” (IP 2) 

Den andra säger att kritik inte alls mottas väl, i synnerhet inte kritik mot chefens egen person. 

Det hindrar henne dock inte från att fortsätta ge kritik, i de fall hon tycker att det är motiverat. 

”Han tycker inte om kritik. Inte kritik mot sin egen person. Sitt eget chefskap, det 

tycker han inte om /…/ men det räds inte jag. Ja, han kan bli arg till och med /…/ 

de flesta kritiserar inte honom.” (IP 3)  

När den manlige chefen ska föra fram kritik till sina medarbetare beskrivs han som lite 

finkänslig av den ena av medarbetarna och hon upplever att han går lite omvägar. Hon tänker 

att det beror på att hon, liksom han, kan bli arg själv, när hon får kritik. 

”Han är ju så där lite finkänslig på nåt sätt när han ska ge kritik så han kan säga, 

du - jag har tänkt på en sak, också lindar han lite, tycker jag. Han är inte så rak 

när han ska ge mig kritik.” (IP 3)  

Även här tror hon att chefen hanterar medarbetarna olika beroende på vem det är, när han ska 

ge kritik. När det kommer till positiv feedback säger båda att han kan ge positiv feedback 

”… men jag tror nog att han kan ge feedback rakt på, det tror jag om nån gör nåt 

bra. I hans ögon bra /…/ Det tror jag. Då är han nog väldigt duktig o tala om 

det.” (IP 3) 
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Chefen ger också feedback i grupp, och framhåller ofta sina medarbetare inför andra 

medlemmar i organisationen. 

Analys 

Den kvinnliga chefen har en rak kommunikation, och upplevs som tydlig. Samtidigt säger 

medarbetarna att hon är ”smidig” i sitt sätt att framföra kritik, vilket tyder på att hon inte för 

fram denna på ett direkt sätt. Det kan tolkas som att hon vill visa hänsyn och ta medarbetarnas 

känslor i beaktande när hon framför negativ kritik. I detta avseende uppvisar den kvinnliga 

chefen ett könsstereotypt beteende. Den manlige chefen som ”lirkar” lite, visar på ett liknande 

beteende i detta sammanhang och kan således sägas uppvisa ett icke könsstereotypt beteende 

(Eagly & Johnsson, 1990; Lipman Blumen, 1984; Rutherford, 2001). I detta avseende tycks 

den manliga och kvinnliga chefen likna varandra. De visar båda på omsorg om medarbetaren. 

Det beteende som ovan beskrivs, är en del av det beteende som indikerar ett 

relationsorienterat arbetssätt (Eagly & Johnsson, 1990).   

Både den manlige och den kvinnliga chefen beskrivs kunna ge feedback i såväl grupp som 

direkt till individen, även om det skiljer sig åt mellan olika medarbetare. Även här uppvisar 

alltså cheferna drag av liknande egenskaper. Detta en del av det beteende som kan liknas vid 

en demokratisk ledarstil. Kvinnan uppvisar således ett könsstereotypiskt beteende, medan 

mannen visar det motsatta.  

När det kommer till tydlighet mellan medarbetare och chef, i form av kritik till chefen, skiljer 

det sig dock åt en del. Den kvinnliga chefens båda medarbetare säger sig kunna framföra 

kritik till chefen och att det välkomnas. Den manliga chefens ena medarbetare har framfört 

kritik, och säger att det mottagits på ett bra sätt, medan den andra säger att chefen till och med 

kan bli arg. En förklaring är att han anpassar sitt beteende till den individ som framför 

kritiken, vilket skulle tyda på att han även här tar hänsyn till sina medarbetare, eller 

åtminstone vissa av dem. En annan förklaring kan vara att han ser sin status som hotad, när 

någon framför kritik mot honom och markerar sin position genom att bete sig på ett typiskt 

manligt, det vill säga aggressivt manér, för att upprätthålla bilden av honom själv som en 

auktoritet (Ridgeway, 1997). Här kan skönjas en diskrepens i hur den manlige chefen vill 

uppfattas i sin chefsroll och hur han faktiskt uppfattas av sina medarbetare, då det 

dominerande draget tyder på en demokratisk ledarstil, utifrån medarbetarnas beskrivning av 

honom. 
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Medarbetarnas upplevelse av hur cheferna 

hanterar det praktiska arbetet, avseende 

arbetsuppgifter och uppföljning av resultat 

Kvinnlig chef 

Båda medarbetarna tycker att chefen låter medarbetarna var delaktiga i utformandet och själva 

utförandet av arbetsuppgifterna, och tycker inte att hon kontrollerar deras sätt att arbeta. De 

kan båda två arbeta självständigt, tycker de. Chefen går inte in och petar i detaljer, utan ser till 

helheten. Hon har tydligt uppsatta mål och ser till att gruppen arbetar mot dessa.  

”Sen är det ju så att hon styr ju egentligen, bara det att hon lyckas på ett väldigt 

bra sätt få med sig gruppen, så det tycker jag ofta, med det mål hon har tänkt sig 

/…/ man har en frihet i det här ändå” (IP 4) 

Resultaten följs upp vid regelbundna möten då chefen rapporterar och informerar om 

måluppfyllelse. Här är chefen mån om att ge gruppen positiv förstärkning i form av positiv 

feedback vid uppnådda resultat. Vid negativa resultat undersöks orsaker och gruppen 

uppmuntras att arbeta vidare för att uppnå målen.  

”Ja, men det är klart att är det bra, som nån månad här, då hade vi uppnått alla 

mål och då fick vi fika liksom, men sen är det ju inte så, att är det inte uppnådda 

mål, då blir det ingen lunch. Så är det ju inte!” (IP1) 

Den kvinnliga chefen uppmanar till egna initiativ, och båda medarbetarna anser sig kunna ta 

egna initiativ i arbetet. Vid möten ser chefen till att alla medarbetare kommer till tals och får 

framföra sina synpunkter. Ena medarbetaren menar att det är chefen som tar initiativ och är 

drivande på kontoret, medan den andra tycker att chefen delegerar och att de flesta på 

kontoret är drivande och engagerade och gärna tar tag i olika frågor.   

Manlig chef 

Chefen delegerar och uppmanar till att ta egna initiativ, menar båda hans medarbetare. Inte 

heller denne chef kontrollerar sina medarbetare, utan låter dem arbeta självständigt.  

”Han är inte detaljstyrd och han kan delegera. Det kan han.” (IP 2) 

”Han vill inte peta. Han är helt ointresserad av att peta” (IP 3) 
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Precis som den kvinnliga chefen, följer han upp resultat och måluppfyllelse vid regelbundna 

möten. Han ger gärna feedback till gruppen vid dessa möten, men även till medarbetarna 

personligen, när tillfälle ges, säger de.  

”Men jag älskar det också för att vi är så målinriktade. Här når vi mål och här är 

vi bäst /…/ Förstår du, det är ju underbart /…/ det är sporrande, det är feedback 

tycker jag.” (IP 3) 

Båda medarbetarna tycker att de kan ta egna initiativ i arbetet och som nämndes tidigare, 

uppmuntrar chefen alla medarbetare till att göra detta. De tycker att chefen är en stark och 

drivande person på kontoret men att det kan visa sig att en del som tar egna initiativ tar över, 

och chefen bidrar i de fallen inte till att ge plats åt alla medarbetare.  Då blir i stället de mest 

synliga personerna drivande.  

”Jag tror att han tillåter de som är drivande att sätta igång och det är inte alltid 

positivt” (IP 2) 

Båda medarbetarna understryker dock att chefen är engagerad och drivande och att han 

brinner för sitt arbete. 

Analys 

Både den manliga chefens och den kvinnliga chefens medarbetare tycker att deras respektive 

chef är bra på att delegera och att medarbetarna tillåts arbeta självständigt. Så långt kan man 

finna likheter i chefernas ledarstil. Denna ledarstil kan relateras till den demokratiska och 

således uppvisar den kvinnliga chefen en könsstereotypisk stil och den manliga en icke 

könsstereotypisk stil (Eagly & Johnsson, 1990).  

Den kvinnliga chefen ser till att alla medarbetare deltar och är mån om att inkludera och få 

med alla i gruppen mot samma mål. Det bekräftar ytterligare synen på hennes ledarstil som 

demokratisk. Den manlige chefen däremot, verkar ha fokus på uppgiften som så, snarare än 

vem eller vilka som utför den. Här kan man se en skillnad som också kan kopplas till ett 

könsstereotypiskt beteende där kvinnliga chefen har fokus på relationer, medan den manliga 

har fokus på uppgiften. Dock är den kvinnliga chefen, likväl som den manliga, mån om att 

följa upp resultat och måluppfyllelse, vilket pekar på att hon dessutom är uppgiftsorienterad, 

som vidare tyder på icke könsstereotypiska egenskaper i det avseendet (Eagly & Johnsson, 

1990; Rutherford, 2001).  
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Diskussion 

Syftet med studien har varit att, genom medarbetares upplevelser, erhålla kunskap om 

kvinnliga och manliga chefer, avseende egenskaper och ledarstil. De frågeställningar som 

studien arbetar utifrån har varit; 

 Vilka likheter och skillnader finns avseende medarbetarens upplevda relation till sin 

chef? 

 Hur beskriver medarbetarna sin kvinnliga respektive manlige chef, med avseende på 

tydlighet och uppriktighet, förväntningar och krav? 

 Vilka likheter och skillnader finns avseende medarbetarnas beskrivning av sin 

respektive chefs utförande av det praktiska arbetet? 

 Hur kan medarbetarnas beskrivning av sin manliga och kvinnliga chef förstås, utifrån 

könsstereotypa mönster? Uppvisas ett sådant beteende, eller har strukturen tonat ned 

detta?  

I studien framkommer att det finns såväl skillnader som likheter, avseende medarbetarnas 

upplevelse, av respektive chefs ledarstil och egenskaper. Även skillnader såväl som likheter i 

chefernas arbetssätt beskrevs. I medarbetarna beskrivning av sin respektive chef, framkommer 

att deras beteende i vissa fall är könsstereotypt och i fall andra är de inte det. Det 

könsstereotypa beteendet kan till viss del kopplas till strukturen, och det visar sig att denna 

ibland kan ses tona ned ett könsstereotypt beteende hos chefen. Men det visar sig även att 

strukturen kan bidra till att chefen i stället uppvisar ett könsstereotypt beteende.   

Den kvinnliga chefen beskrivs som lyhörd och omsorgsfull om sina medarbetare. Hon har 

förmågan att se alla i gruppen och ser till att samtliga medarbetare bidrar till att nå målen, och 

att de känner sig delaktiga i besluten rörande arbetsuppgifterna. Medarbetarna kan arbeta 

självständigt och välkomnas att ta egna initiativ. Sammantaget kan dessa egenskaper kopplas 

till en demokratisk ledarstil, och den kvinnliga chefen uppvisar här också ett 

relationsorienterat arbetssätt. Vidare har hon därutöver fokus på arbetsuppgifterna och arbetar 

på ett målinriktat sätt mot arbetsresultat som följs upp regelbundna möten. Detta innebär att 

hon dessutom uppvisar ett strukturerat och uppgiftsrelaterat arbetssätt. Att hon, trots sin 

personliga framtoning kan hålla en viss distans till sina medarbetare, i form av en tydligt 
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definierad chefsroll skulle, men endast i någon mån, visar på egenskaper som ingår i en mer 

auktoritär eller manlig, ledarstil.  

Den manliga chefen beskrivs som drivande och engagerad. Han tycks visa omsorg, och 

hänsyn till sina medarbetare i den mån han har uppmärksammat behovet. Han verkar inte se 

alla i gruppen, utan individen måste göra sig synlig, särskilt om denna är kvinna. Medarbetare 

som visar intresse, uppmuntras att vara delaktiga i beslutsprocessen, rörande arbetsuppgifter 

och tillvägagångssätt runt dessa. Mål och resultat följs regelbundet upp på möten, vilket visar 

på struktur och fokus på uppgifter. Sammantaget visar detta på ett demokratiskt ledarskap, 

även om inte alla medarbetare tycks vara lika aktiva, och ett till största del, uppgiftsrelaterat 

arbetssätt. Den manlige chefen visar endast i någon mån prov på ett relationsorienterat 

arbetssätt. Detta ligger i linje med det som Eagly & Johnson (1990) beskriver, att chefens 

ålder bidrar till ett könsstereotypiskt beteende, avseende relationsorienterat arbetssätt. Den 

manlige chefen i studien har arbetat längre än den kvinnliga och kan beskrivas vara ”äldre”.   

Båda beskrivs utöva vad som kan liknas vid en demokratisk ledarstil, vilket innebär ett 

könsstereotypiskt beteende för den kvinnliga chefen, men inte för den manlige. Båda uppvisar 

också ett uppgiftsorienterat arbetssätt, vilket innebär det motsatta, det vill säga könsstereotypt 

beteende för honom, men inte för henne. Att båda cheferna i detta avseende frångår 

könsrollerna, kan ses i ljuset av Keisus (2009) studie, som pekar på att struktur och kultur har 

betydelse för hur kön görs i organisationen, och på så sätt kan medverka till att könsroller 

överges. Det är möjligt att strukturen och kulturen i denna organisation haft en sådan 

inverkan, och att de båda anpassat sig därefter.  

Deltagarna i studien arbetar inom offentlig förvaltning. Holmquist (1997) skriver att det skett 

en ökning av kvinnliga chefer i offentlig förvaltning, och menar att synen på ledarskapet 

därför kan komma att ändras, i dessa organisationer, genom att chefskapet  definieras som 

kvinnligt i stället för manligt. Det, i sin tur betyder att normen för ledarskapet kan ses som 

demokratiskt, snarare än auktoritärt (ibid.). Vidare skriver även denne författare att män och 

kvinnor anpassar sig till den verksamhet de arbetar i (Holmquist, 1995, refererat i Holmquist, 

1997). Det är möjligt att denna nya syn på ledarskapet råder inom organisationen, i vilken de 

studerade cheferna arbetar. Det kan sålunda ses som en möjlig förklaring till den manlige 

chefens demokratiska ledarstil. Den kvinnliga chefens uppgiftsrelaterade arbetssätt torde 

också kunna förklaras av denna aspekt, det vill säga denna nya syn på ledarskapet som 

möjligen råder inom organisationen. Tidigare forskning (Eagly & Johnson, 1990) pekar på att 
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både män och kvinnor visar upp ett mer uppgiftsrelaterat arbetssätt i en miljö som stämmer 

överens med förväntningar på könsrollen, vilket miljön kan sägas göra här, då den kan 

beskrivas som kvinnligt definierad, avseende ledarstil. 

I Keisus (2009) studie framgår att chefernas handlingsutrymme är starkt begränsat, på grund 

av att de styrs direktiv från högre chefer. Detta menar författaren delvis förklarar deras likhet 

avseende uppgiftsrelaterat beteende (ibid.) Denna förklaring kan ligga till grund, även för 

likheterna mellan denna studies chefer, avseende uppgiftsrelaterat arbetssätt, då de arbetar 

som mellanchefer i en statlig organisation, och det kan antas att de är starkt styrda av direktiv 

ovanifrån.   

Det finns få empiriska studier som utgår från medarbetarnas berättelser. Jag valde att intervjua 

medarbetaren i denna studie, eftersom dessa kunde beskriva sin upplevelse av chefens 

ledarstil och egenskaper. Vid intervjuer av cheferna är det troligt att deras idealbild av 

ledarskapet skulle beskrivas, till skillnad från det faktiska beteendet. Keisus (2007) studie 

pekar exempelvis på en diskrepans i hur cheferna beskriver ledarskap och hur de utövar detta. 

I denna studie är det jämväl oklart om den verkliga bilden av chefen framträder med tanke på 

att endast två deltagare bidrar till bedömningen av respektive kön. Det kan även diskuteras 

vilka uppfattningar bedömningen grundar sig på, avseende medarbetarnas eget kön. Denna 

studie avgränsades till att intervjua kvinnor. Det hade dock varit fruktbart att även intervjua 

män, och således få en beskrivning av cheferna utifrån ett manligt synsätt.  

Följaktligen kan förslag på vidare forskning utgöras av en mer utförlig studie i organisationen, 

där denna undersöker hur kön beskrivs och hur kön görs, utifrån chefernas sätt att beskriva sitt 

ledarskap i relation till hur de faktiskt utövar detta, och till hur kulturen och strukturen 

påverkar chefernas sätt att leda i denna organisation. Vidare skulle det vara intressant att 

undersöka om ledarskapet i organisationen verkligen är kvinnligt definierat. Utifrån denna 

frågeställning kan forskaren intervjua såväl chefer som medarbetare av båda könen, för att få 

en så bred bild som möjligt. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

 Kan du berätta lite kort om dina arbetsuppgifter? 

 Hur länge har du varit på arbetsplatsen? 

 Vad har du för utbildning? 

 Trivs du med jobbet? 

 

Relationer/egenskaper 

 Hur ofta träffar du chefen? 

 Hur skulle du beskriva din chef? (någon egenskap du tänker på) 

 Vilken relation har du till din chef? 

 Vad har du för förväntningar på din chef? 

 Pratar du med din chef om personliga/privata ämnen/(familjen)? 

 Känner du dig sedd av chefen? Hur yttrar sig det? 

 Brukar hon/han vara med och fika/äta lunch? 

 När tar din chef kontakt med dig? (ex ”ibland för att snacka lite” eller 

”endast när det rör arbetet”) 

Kommunikation  

 Är det lätt att förstå vad chefen vill/menar? (ex i diskussioner, vid 

instruktioner eller uppmaningar) (Är chefen tydlig?) 

 Uppfattar du din chef som rak? (ärlig)? 

 Om du har kritik/förändringsförslag, känner du att du kan framföra det? 

 Mottas dina åsikter med öppenhet och samarbetsvilja? 

 Om du får kritik, är det konstruktivt utformad? 

 Är det tydligt vad chefen har för förväntningar på dig? 

Ledarstil/arbetssätt 

 Vem är drivande på avdelningen? Chefen? 

 Hur gör du när du tar egna initiativ i arbetet? 

 Uppmanas du av chefen till att ta egna initiativ? 

 Arbetar du självständigt? 

 Vill chefen ha tät kontakt/avstämning? 

 Om du får problem i arbetet, hur gör du för att få hjälp/ stöd av chefen? 

 Om du får problem privat, hur gör du för att få hjälp/ stöd av chefen? 

 Tycker du att din chef är ordningssam(strukturerad)?  

 Får du ofta feedback? (positiv/negativ) 


