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Sammanfattning 

Bakgrund och problem: Bakgrunden till denna studie är att det än idag råder en kvalitativ 

ojämställdhet på ledande positioner. Trots att kvinnor har både förmågan och viljan att agera chefer 

så utgör de en minoritet på dessa positioner. Det finns därmed ett problem då företag inte tar tillvara 

på kvinnliga chefer och dess egenskaper i samma utsträckning som de gör med manliga chefer. 

Problemfrågan blir då varför kvinnor fortfarande utgör en minoritet bland chefer på ledande 

positioner.  

Syfte och metod: Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för egenskaper som 

utmärker ledarskapet hos kvinnliga chefer ur ett medarbetarperspektiv. Detta för att ge förslag på 

hur en verksamhet kan arbeta med att främja kvalitativ jämställdhet på chefspositioner. Metoden 

som använts för studien har varit en kvalitativ metod där data samlats in genom semistrukturerade 

intervjuer av kvinnliga chefers medarbetare på olika bankkontor i Västra Sverige.  

Empiri: Det empiriska resultatet har visat på indikationer hur medarbetare uppfattar sina chefer 

samt vilka egenskaper som speglar deras ledarskap. Resultatet visade att egenskaperna kunde delas 

in i tre områden av färdigheter som chefer bör besitta för att tillämpa ett ledarskap som anses 

fördelaktigt av medarbetare och som får dem att trivas i arbetet. Dessa är: personliga-, 

mellanmänskliga- och grupporienterade färdigheter som består av en mängd egenskaper. 

Analys: Analysen har visat att det finns både likheter och skillnader mellan denna studies resultat 

och tidigare studiers resultat. Dessa likheter och skillnader har möjliggjort att studiens syfte och 

problembakgrund besvarats.  

Slutsats: Slutsatsen av studiens resultat visar att det är viktigt för verksamheter att arbetar för en 

kvalitativ jämställdhet då resultatet visade att de kvinnliga cheferna tillämpar ett effektivt ledarskap 

som utgörs av en kombination av både manliga och kvinnliga ledaregenskaper, en så kallad 

“dubbelkombination”, vilket därmed indikerar att kvinnor kan likaväl som män agera chefer. 

Nyckelord: Kvalitativ jämställdhet, Ledarskap, Ledaregenskaper, Färdigheter, Ledarstilar, 

Medarbetarperspektiv.   
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Abstract  

Background and problem: The background of this study is that there still exists a qualitative 

inequality in senior positions. Although women both have the ability and willingness to act as 

managers, they constitute a minority in these positions. Consequently, there is a problem when 

companies do not take advantage of female managers and their skills to the same extent as with 

male managers. Therefore, the problem investigated in this study is: Why are women still in a 

minority among managers in senior positions? 

Purpose and Method: The purpose of this study is to create a deeper understanding of the 

characteristics female managers´ leadership from an employee perspective. This understanding will 

lead to suggestions on how a business can work to promote qualitative equality in management 

positions. The method used for the study was a qualitative method in which data was collected 

through semi-structured interviews with female managerial employees at different branches in 

Western Sweden. 

Empiricism: The empirical result has shown indications of how employees perceive their 

managers as well as the properties that mirror their leadership. The results have shown that the 

properties could be divided into three areas of skills that managers should possess in order to 

implement a leadership that is considered beneficial to employees and make them satisfied at work. 

These properties are: personal-, interpersonal- and group-oriented skills that consist of a variety of 

properties. 

Analysis: The analysis have shown that there are both similarities and differences between this 

study and the results of earlier studies. Where these differences and similarities have enabled that 

the purpose and the problem for this study has been answered. 

Conclusion: The conclusion of this study’s results has shown that it is important for businesses to 

work for a qualitative equality when the results showed that female managers apply effective 

leadership that consists of a combination of both male and female leadership, a so-called "double 

combination", thereby indicating that women can be acting managers just as well as men. 

Keywords: Qualitative equality, Leadership, Leader characteristics, Skills, Leadership styles, Co-

workers perspective. 
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1. Inledning 
I studiens inledande kapitel redogörs för relevant bakgrund gällande jämställdhet, kvinnliga 

chefers ledaregenskaper, goda ledaregenskaper samt medarbetarskap. Kapitlet kommer även 

att innefatta en problemdiskussion kring området om kvinnliga chefers ledaregenskaper och 

deras möjligheter i karriären, som slutligen kommer att leda fram till studiens 

problemformulering och syfte.   

 

1.1 Problembakgrund  

En utmärkande egenskap för en jämställd arbetsplats är en kontinuerlig strävan mot lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt att ge samma förutsättningar till män och kvinnor. 

I en levande demokrati är ledstjärnan att människor är lika mycket värda samt att alla människor 

är betydelsefulla (Amundsdotter & Gillberg, 2003). 

 

Enligt Amundsdotter och Gillberg (2003) är ett företags viktigaste resurs människor och 

mänskligt kunnande. När det diskuteras om företagande och lönsamhet1 är dessa de viktigaste 

konkurrensfaktorerna, varför det är av avgörande betydelse att utveckla arbetssätt som 

säkerställer, utvecklar och tar tillvara allas kunnande i en verksamhet. I studier som behandlar 

kvinnors karriärmöjligheter har det framkommit att kvinnor inte ges samma möjligheter till 

utveckling i arbetslivet som män (Carli & Eagly, 2001; Eagly, 2007; Eagly, Johannesen-

Schmidt & Van Engen, 2003; Göransson, 2007; Powell, 2012).  Amundsdotter och Gillberg 

(2003) lyfter fram resultat som visar att företag som ser till alla individers kunskaper och 

färdigheter, oavsett kön, uppvisar en större lönsamhet. Tydligast är sambandet mellan 

jämställdhet och lönsamhet i grupper som har en blandning mellan kvinnor och 

män2 (Amundsdotter & Gillberg, 2003).  

                                                           
 

1 Med ett lönsamt företag menas oftast att det går med vinst, det vill säga att intäkterna är större än 
kostnaderna. För att bedöma om vinsten är tillräcklig måste den sättas i relation till något, till exempel det 
kapital som ägaren har satsat. Därigenom ökar jämförbarheten över tid mellan olika företag och olika projekt 
(Ekonomi-info, 2009).  
2 Enligt Nutek (1999) har företag ”en representativ sammansatt personalgrupp, där både män och kvinnor ingår 
på lika villkor, det innebär att företaget är organiserat så att fler känner sig motiverade att utföra ett bra 
arbete, att företaget ser till vars och ens kompetens oavsett kön samt att möjligheterna till samverkanseffekter 
utnyttjas effektivt. En jämställd hållning är alltså en lönande strategi”.  
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Cook och Glass (2014) samt Göransson (2007) påpekar att kvinnliga chefer utgör en minoritet 

i ledande positioner, vilket gör det intressant att se på de egenskaper kvinnliga chefer besitter 

utifrån ett medarbetarperspektiv, för att försöka förstå varför ledarskapet på högre nivåer 

fortfarande inte är jämställt. 

 

Ledarskap har länge setts som ett manligt fenomen då det tagits för givet att det är något som 

endast män ska tillämpa (Powell, 2012). Utvecklingen går dock framåt och enligt Fagerfjäll 

(2003) har kvinnan en uttalad förmåga att vara relationsorienterad och har därmed förmågan att 

utöva ett ledarskap som bygger på samspel mellan chef och medarbetare. Enligt Northouse 

(2013) är ledarskap en form av process i vilken en individ påverkar en grupp att uppnå ett 

specifikt mål och motivera medarbetare till att prestera mer samt att få dem att trivas i sitt arbete. 

Ledarskapet handlar om att skapa inflytande över andra människor för att vägleda dem genom 

att skapa strukturer, aktiviteter och relationer mellan människor i en grupp eller verksamhet. 

Yukl (2010) menar att det finns en enighet om att ledarskap är ett speciellt beteende och att det 

finns vissa egenskaper som en ledare bör besitta för att kunna utföra ett gott ledarskapet. Det 

måste till exempel finnas ett intresse att skapa en relation mellan den som leder och den som 

ska ledas. Ett bra ledarskap handlar även om att tillämpa ett bra medarbetarskap. Det innebär 

enligt Tengblad (2009) att ha en god relation som bygger på förtroende och ömsesidig respekt 

mellan den som leder och den som ska ledas, vilket även är en grundsten i det 

relationsorienterade ledarskapet som kvinnliga chefer anses tillämpa. Medarbetarskap 

behandlar relationen mellan arbetet, arbetsgivaren och arbetstagaren. Ledarskap och 

medarbetarskap är två delar som skapar förutsättningar för varandra och som fungerar bäst i ett 

samspel.  

 

Trots att kvinnans ställning har förbättrats avsevärt under de senaste årtiondena, saknar kvinnor 

fortfarande tillgång till makt och ledarskap i jämförelse med män (Carli & Eagly, 2001). 

Göransson (2007) lyfter fram att män och kvinnor inte har samma villkor och möjligheter i 

arbetslivet, vilket beror på den maskulina dominans som är djupt integrerad i individers och 

organisationskulturers undermedvetna. Det finns därmed socialt konstruerade maktrelationer 

som favoriserar män framför kvinnor och som därmed gör att kvinnan blir en minoritet. 

Maktrelationer återupprepas genom normer och värderingar gällande könsrollsstereotyper, 
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vilket enligt Göransson (2007), kan påverka kvinnor negativt vid rekrytering, arbetsfördelning, 

lön och karriär.  

 

1.2 Problemdiskussion  

Enligt Boschini (2004) har studier gjorts på över 6000 representativa svenskars befordringar 

sedan 1950-talet fram till 1991, och de kom fram till en häpnadsväckande slutsats. Kvinnor har 

i snitt hälften så stor chans att bli befordrade som män. Undersökningen riktar sig mot 

högskoleutbildade och visar att det fortfarande är svårare att bli befordrad som kvinna. En 

kvinna med högskoleutbildning har nämligen fyrtio procent lägre sannolikhet än en man med 

motsvarande kvalifikationer att bli befordrad (Boschini, 2004).  

 

Enligt Yukl (2010) har det genomförts studier på vad som gör ledare effektiva och försök har 

gjorts att räkna ut vem som besitter rätt kunskaper för att leda, och vem som har de egenskaper 

som behövs för att kunna tillämpa det goda ledarskapet i en position som chef. Enligt Sharpe 

(2000) är svaret: kvinnor! Kvinnor har de rätta verktygen och framtida verksamheter kommer 

att vara beroende av dem. Slutsatsen är, enligt Eagly (2007), att kvinnor är väl förberedda för 

ledarskapet och har fördelar som män inte besitter. Trots detta har undersökningar gjorts som 

visat att både män och kvinnor väljer att ha en manlig chef framför en kvinnlig chef om de fick 

möjligheten att välja (Eagly, 2007; Powell, 2012). Detta gör det intressant att undersöka vilka 

egenskaper manliga och kvinnliga medarbetare lyfter fram hos sin kvinnliga chefer.  

 

Det har trots allt skett en ökning av antalet kvinnor i ledande ställning inom offentlig sektor 

men fortfarande är antalet manliga chefer dominerande. Utvecklingen är likartad inom andra 

sektorer (Carli & Eagly, 2001). Enligt Göransson (2007) finns den största obalansen mellan 

kvinnor och män i ledande poster i det privat näringslivet. De stora företagen3 har traditionellt 

haft ytterst få kvinnor på operativa positioner eller i sina styrelser. . Företagsledningar har varit 

och är fortfarande en manligt kodad verksamhet trots att många kvinnor numera studerar vid 

universitet och högskolor samt utgör en majoritet av examinerade studenter. De kvinnor som 

                                                           
 

3 Stora företag definieras av fler än 50 anställda i medeltal, enligt Bolagsverket (2016).  
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finns på chefsposter i företagen brukar i stället vanligtvis ha specialistfunktioner såsom 

personalchef, jurist eller informationschef, enligt Göransson (2007).  

 

Det faktum att det bara finns ett fåtal kvinnor i ledande positioner väcker frågan varför, eftersom 

det har visat sig att kvinnor besitter egenskaper som är bra vid tillämpat ledarskap (Carli & 

Eagly, 2001). Begreppet “glastaket” infördes, enligt Carli och Eagly (2001), av Wall Street 

Journal för att redogöra för denna disjunktion och har sedan dess erkänts av journalister och 

allmänheten som en osynlig men kraftfull barriär som endast tillåter kvinnor att avancera till en 

viss nivå.  

 

Enligt Boschini (2004) ställer sig många frågan: “Varför bör företag arbeta för att få in fler 

kvinnor på chefspositioner?”. Det enklaste svaret på den frågan är att kvinnor på ledande 

positioner är bra för företagets lönsamhet. Boschini (2004) visar att om fördelningen av relevant 

chefkompetens i det stora hela är jämnt fördelad mellan män och kvinnor skulle en rekrytering 

av enbart män ge en genomsnittlig lägre potentiell kompetensnivå. Detta eftersom den högsta 

möjliga kompetensen uppnås vid en relativt jämn fördelning mellan män och kvinnor då 

heterogena grupper är att föredra (Boschini, 2004; Dreher, 2003). Utifrån detta perspektiv finns 

det därmed en stor outnyttjad potentiell chefskompetens, enbart på grund av att kvinnor är 

underrepresenterade på toppositioner. Boschini (2004) och Dreher (2003) belyser att det finns 

mycket forskning som tyder på att differentierade ledningsgrupper har bättre förutsättningar för 

att lyckas, både eftersom de är öppna för ny information, kan lättare se saker och ting genom 

nya infallsvinklar samt att de är mer kreativa när det kommer till problemlösning. Företag som 

har kvinnor som chefer eller en stor andel kvinnor i sina ledningsgrupper har dessutom visat 

sig ha betydligt bättre ekonomiska resultat än företag utan kvinnliga representanter. Liknande 

studier av amerikanska storföretag har visat positiva relationer mellan andelen kvinnor i ledande 

positioner och positiva ekonomiska resultat (Eagly, 2007). Kvinnor får beröm för att ha 

utmärkta kunskaper när det gäller ledarskap och att det i själva verket är fler kvinnor än män 

som har uppenbara ledarkvalifikationer som är kopplade till effektiva prestationer. Trots detta 

menar Powell (2012) och Eagly (2007) att fler individer föredrar manliga chefer framför 

kvinnliga chefer och att sannolikheten är större att en man väljs framför en kvinna om 

ledningsgruppen är mansdominerad och inte heterogen (Cook & Glass, 2014). Dreher (2003) 

menar att om företag fortsätter att prioritera män framför kvinnor när det kommer till ledande 

positioner kommer kvaliteten på talangpoolen att minska, då kvinnor tappar motivationen att 
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söka tjänster inom ledarskap. Ska företag kunna konkurrera genom att behålla talanger måste 

de även rikta in sig på kvinnliga chefer då dessa idag är en minoritet (Dreher, 2003). 

Utmaningen för företag är därmed att dra nytta av - och att utveckla kapaciteten hos - alla 

individer i ledarrollen och skapa förutsättningar som ger ledarna från de båda könen lika stor 

chans att lyckas. Målet bör, enligt Fagerfjäll (2003), vara att öka sannolikheten för att alla 

människor, kvinnor och män, ska kunna vara effektiva ledare. 

 

Kvinnor är å ena sidan hyllade för att ha den rätta kompetensen för ledarskap vilket bidrar till 

överlägsna ledaregenskaper och enastående effektivitet. Å andra sidan verkar det vara allmänt 

känt att kvinnor ofta kommer på andra plats efter män när det handlar om ledarskap (Eagly et 

al., 2003) samt att både manliga och kvinnliga medarbetare skulle välja en manlig chef framför 

en kvinnlig chef (Powell, 2012). Kvinnor framställs fortfarande enligt stereotypen att inte vara 

kapabla att påta sig ansvarsfulla uppgifter och detta leder till svårigheter när det gäller 

åtkomsten av ledande positioner samt fördomar och motstånd när kvinnor intar rollen som 

chefer (Eagly, 2007). Mot denna bakgrund står det klart att kvinnliga chefer besitter egenskaper 

som är fördelaktiga inom ledarskap och som i vissa fall är bättre än männens. Samt att kvinnor 

behövs på ledande positioner inom dagens företag då de, enligt Tate och Yang (2015), främjar 

en kvinnovänlig kultur som minskar gapet mellan män och kvinnor, då fler kvinnor lägre ner i 

hierarkin får större möjligheter att ta sig igenom glastaket. Trots det finns det en kvalitativ 

ojämställdhet4 mellan manliga och kvinnliga chefer inom dagens företag som gör kvinnan till 

en minoritet på ledande positioner. Detta visar att det finns ett problem då företag fortfarande 

inte tar tillvara på kvinnliga chefer och dess egenskaper i samma utsträckning som de gör med 

manliga chefer (Tate & Yang, 2015). Ovanstående problemdiskussion leder fram till 

funderingar kring hur det kan finnas en uttalad kvalitativ ojämställdhet bland chefspositioner i 

dagens företag samt varför fler individer sägs föredra en manlig chef framför en kvinnlig då 

kvinnliga chefers ledaregenskaper lyfts fram som minst lika bra som de manliga. Det skapar ett 

intresse att se på vilka egenskaper medarbetare lyfter fram hos sina kvinnliga chefer för att se 

om det finns en förklaring till varför kvinnor fortfarande utgör en minoritet bland chefer i 

ledande positioner.  

                                                           
 

4 Kvalitativ ojämställdhet innebär att män och kvinnors erfarenheter och kunskaper inte tas tillvara på lika villkor 
samt att de båda könen inte får samma möjlighet till makt och påverkan (Roth, 2011).  
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för egenskaper som utmärker ledarskapet 

hos kvinnliga chefer ur ett medarbetarperspektiv. Detta för att ge förslag på hur en verksamhet 

kan arbeta med att främja kvalitativ jämställdhet på chefspositioner.  

 

1.4 Forskningsfrågor 
För att konkretisera syftet ställs följande forskningsfrågor som sedan kommer lyftas fram och 

besvaras i studiens slutsats.  

 Vilka egenskaper speglar kvinnliga chefers ledarskap enligt medarbetare? 

 Vilka uppfattningar har medarbetare av deras kvinnliga chefers ledarskap? 

 Hur bör verksamheter arbeta för att främja kvalitativ jämställdhet på chefspositioner?  

 

1.5 Avgränsning 
Då studiens problembakgrund utgörs av att det råder en kvalitativ ojämställdhet på 

chefspositioner har studiens syfte avgränsats till att undersöka kvinnliga chefers ledarskap då 

det är kvinnan som utgör en minoritet på chefspositioner. Studiens syfte är inte att kritisera 

manliga chefer och dess ledarskap, utan att undersöka vad minoriteten kan bidra med i ett 

kvalitativt jämställt chefskap. Därav är inte studiens syfte att kritisera den ojämna 

fördelningen mellan män och kvinnor på ledande positioner, utan att ge en nyanserad bild och 

djupare förståelse för kvinnliga chefers ledarskap, för att visa vad de kan bidra med om de får 

ta del av de högre positionerna. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogörs för relevanta teorier samt tidigare forskning inom området. De teorier 

som benämns i nedanstående kapitel kommer att användas för att analysera insamlad empiri. 

Den teoretiska referensramen består av teorier samt tidigare forskning som har koppling till 

valt problemområde. Avgörande utgångspunkter i denna studie är jämställdhet, ledarskap, 

ledarstilar samt ledaregenskaper.   

 

 

Figur 2.1 är en översiktsbild för hur den teoretiska referensramen är uppbygg, den visar på vilken följd de olika 

områdena kommer samt vilka tillhörande underområden som hör till det huvudsakliga teoriområdet.  

 

2.1 Jämställdhet 

Jämställdhet är ett mål eller en vision som syftar till att kvinnor och män ska ha samma makt 

att forma såväl samhället som sina egna liv (Roth, 2011). För att detta ska bli verkligt är det 

avgörande att kvinnor och män ges lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets 

alla områden. Ett jämställt samhälle symboliserar att alla kvinnor och män får ta del av 

samhällets resurser, som till exempel sjukvård, utbildning och arbetsmöjligheter. Enligt Roth 
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(2011) kan jämställdhet ses ur två aspekter, en kvantitativ och kvalitativ. Den kvantitativa 

aspekten syftar på representation av fördelningen mellan män och kvinnor inom samhällets 

olika områden. Den kvalitativa aspekten syftar på att jämställdhet innefattar att både mäns och 

kvinnors erfarenheter och kunskaper tas tillvara samt att de båda könen får möjlighet till makt 

och påverkan. Detta betyder alltså att en verksamhet kan bestå av lika många kvinnor som män 

men fortfarande ses som icke jämställt (Roth, 2011).  

 

Göransson (2007) visar statistik som pekar på att kvinnor fortfarande utgör en låg andel av 

näringslivets verkställande direktörer, medlemmar i ledningsgrupper och styrelseledamöter. 

Det visar att förutsättningarna för män och kvinnor inom näringslivet inte är jämställt och att 

kvinnor idag hindras av ett så kallat “glastak”. Då män och kvinnor har i huvudsak samma 

intresse och förmåga att göra karriär i näringslivet är det högst osannolikt att resultaten skulle 

se ut som de gör idag, om män och kvinnor hade samma förutsättningar, enligt Göransson 

(2007).  

 

2.1.1 Glastaket  

Uttrycket ”glastaket” myntades i slutet av 1970-talet och Göransson (2007) menar att det 

beskriver det osynliga men mycket kännbara hinder som kvinnor möter i karriären efter en viss 

nivå. Kvinnor möts av ett motstånd som gör att de inte har samma möjligheter och rättigheter 

att nå lika högt upp i organisationshierarkin som män har och de kvinnor som lyckas klättra i 

hierarkin ses då snarare som symboler för ”kvinnor” än som individer och professionella. Enligt 

Göransson (2007) blir det därmed en ”osynlig” bortsortering av kvinnor som gör att det inte 

alltid är den mest lämpade individen som rekryteras till en ledande position, vilket kan få till 

följd att en mindre kompetent man kan väljas framför en mer kompetent kvinna. Glastaket har 

en stor påverkan när det kommer till hur män och kvinnor tillåts agera på arbetsplatsen, hur de 

bemöts samt hur de beter sig. Enligt Göransson (2007) sätts det upp gränser för kvinnors 

möjligheter, som utgörs av stereotypa förväntningar, som därmed bestämmer hur deras 

beteende och kompetens skall bedömas.  

 

Dessa gränser kan kopplas ihop med stereotypen om att ledarskap är något manligt. Carli och 

Eagly (2001) menar att kvinnor måste gå balansgång mellan motstridiga förväntningar och 

fördomar som är kopplade till kvinnor som chefer. Detta gör det svårare för kvinnor i sin 
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ledande roll samt att de måste bevisa att de är kompetenta nog att hantera en chefsposition då 

kompetens förknippas med något manligt (Carli & Eagly, 2001). Dreher (2003) beskriver i sin 

studie om glastaksteorin att den kan få konsekvenser för företagens resultat, vilket visar att 

glastaksteorin borde få mer uppmärksamhet i forskningssammanhang. Om det finns tydliga 

begränsningar för möjlig karriärutveckling på grund av kön finns det, enligt Tate och Yang 

(2015), en ökad risk för att påverka de kvinnliga medarbetarnas lust, motivation och vilja till 

att konkurrera om de högre positionerna. Om det initieras en tro om att hårt arbete och 

uthållighet inte lönar sig bland en stor del av arbetskraften, får detta sannolikt negativa 

produktionseffekter på alla nivåer inom en verksamhet.  

 

Fagerfjäll (2003) lyfter fram att företag inte har råd att gå miste om den begåvningsreserv som 

kvinnor besitter idag, då kvinnor utgör mer än hälften av befolkningen och utgör majoriteten 

vid högre utbildningar. Det är även fördelaktigt att satsa på kvinnlig chefsrekrytering då kvinnor 

utgör nästan hälften av begåvningsreserven, samt att mångfald och heterogena grupper är bra 

för gruppdynamiken. Dessutom utgör kvinnor cirka en tredjedel av ett företags kunder. Det 

handlar om att matcha företaget med dess omvärld (Fagerfjäll, 2003).  

 

2.2 Ledarskap  

Fagerfjäll (2003) påpekar att det finns olika synsätt när det handlar om manligt och kvinnligt 

ledarskap. Ett sätt att se på det är att chefers ledarskap utövas på samma sätt oavsett om det är 

en man eller kvinna som intar positionen, det handlar snarare om att kvinnorna måste få samma 

chans som männen. Ett annat sätt att se på det, enligt Fagerfjäll (2003), är att det snarare handlar 

om att bejaka olikheterna som kan bidra till att skapa ett bättre ledarskap.  

 

2.2.1 Definition Ledarskap  

Det finns många definitioner på ledarskap. Det engelska ordet för ledare betyder: ”att leda 

människor på en resa” enligt Maltén (2000, sid. 7). Maltén (2000) menar att ledarskap är en 

form av påverkansprocess som har i syfte att skapa ett samspel mellan människor, individer och 

grupper, för att nå uppsatta mål.  
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Enligt Northouse (2013) är ledarskap en form av process då en individ påverkar en grupp att 

uppnå ett specifikt mål. De flesta definitioner återspeglar antagandet att det handlar om en 

process då en ledare skapar inflytande över andra människor för att vägleda och skapa 

strukturer, aktiviteter och relationer mellan människor i en grupp eller verksamhet. Yukl (2010) 

menar att det dock finns en enighet om att ledarskap är ett speciellt beteende, att det utövas av 

människor i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande. Ledarskapet finns 

till för att motivera medarbetare till att prestera mer samt att de ska trivas i sitt arbete vilket är 

den definition som ligger till grund för denna studie (Northouse, 2013).  

 

2.2.2 Ledarskap ur ett medarbetarperspektiv  

Northouse (2013) anser att ledarskap finns till för att motivera medarbetare till att prestera och 

trivas på arbetet. Denna studie har valt att fokusera på medarbetare vilket kräver en förklaring 

av vad det innebär att vara en medarbetare. Tengblad (2009) menar att det finns en skillnad 

mellan att vara en anställd och att vara en medarbetare. Författaren menar att det handlar om 

något som kallas för medarbetarskap, det kan ta sig uttryck på många olika sätt. I grunden 

handlar det om att medarbetaren bör få en aktiv roll och ges möjlighet till utveckling och 

lärande, gemenskap och samarbete samt utmaning och stöd i arbetet. Denna filosofi är en vision 

om att ett arbetsliv kan förena effektivitet och ge goda resultat med socialt ansvarstagande, 

arbetsglädje och välbefinnande. Tengblad (2009) menar att medarbetarskap som 

utvecklingsfilosofi handlar om att medarbetaren får utrymme att vara delaktig, engagerad och 

ansvarstagande samt om att bli tilldelad inflytande att påverka och att ta initiativ. Ett bra 

medarbetarskap, till skillnad från relationen anställd-chef, lägger fokus på arbetsglädje snarare 

än på plikt och monetära belöningar (Tengblad, 2009).  

 

Staren (2009) anser att i de allra flesta fall är en medarbetares prestationer påverkade av tre 

saker; förmåga, arbetsmiljö och motivation. Enligt Staren (2009) är det viktigt att som chef inte 

anta att det som motiverar en själv även motiverar de anställda. Samt att förstå att alla 

medarbetare är olika och uppskattar olika saker. Som chef blir det då viktigt att se alla 

medarbetare och på ett professionellt sätt lära känna sina medarbetare för att kunna tillgodose 

deras behov. Ett bra ledarskap innefattar, enligt Maccoby (2010), att se till sina anställdas 

behov, vad de efterfrågar och vad de vill ha av en chef för att de ska göra sitt bästa på arbetet. 

Medarbetare vill ha chefer som bryr sig om dem, utmanar dem och som lyssnar på deras idéer. 



11 
 
 

Erkännande av ett väl utfört arbete, full uppskattning för utfört arbete samt feedback och 

återkoppling är faktorer som medarbetare värdesätter högt (Staren, 2009). Att som medarbetare 

få vara delaktig i beslut och få ansvar som passar ens värderingar och förmåga samt att ha en 

kontinuerlig kommunikation och god relation är dessutom faktorer som är viktiga. Det gör att 

de får bevis på att de är kompetenta i sina arbeten och därmed blir de mer engagerade i sitt 

arbete och i företagets bästa (Maccoby, 2010).  

 

Enligt Staren (2009) vill medarbetare ha chefer som föregår med gott exempel och som det går 

att känna tillit till. Maccoby (2010) menar att medarbetare vill ha chefer som är tydliga med 

företagets mål och syfte då det gör att de skapar en relation tillsammans inom verksamheten 

bidrar till motivation och bra prestationer. Målen som medarbetarna ska uppnå måste vara 

relevanta i förhållande till medarbetarnas förutsättningar då både för låga och för höga mål kan 

påverka motivation och prestation. Medarbetare vill ha mycket information, de vill att chefen 

ska hålla dem informerade och därmed skapa ett gott samarbete enligt Maccoby (2010) och 

Staren (2009). Medarbetare vill veta vad som förväntas av dem, vilka krav deras chef har på 

dem samt att de föredrar chefer som kan ta snabba beslut och som ser till att inte konflikter 

växer utan blir snabbt lösta. Enligt författarna mår medarbetare helt enkelt bättre på arbetet om 

deras chef ger stöd, uppmuntrar till delaktighet och skapar en god relation dem emellan.  

 

2.3 Ledarstilar  

Det har forskats mycket kring kvinnors ledarskap i förhållande till såväl ett transformerande 

som ett transaktionellt ledarskap. Kvinnliga chefer tillämpar en transformerande ledarstil och 

egenskaper kopplade till den i större utsträckning än manliga chefer. Enligt Eagly et al. (2003) 

är det transformerande ledarskapet mest effektivt och lämpligt för dagens företag.  
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2.3.1 Transformerande ledarstil   

Det transformerande ledarskapet bygger på medarbetarens känslor snarare än förnuft och 

materiella intressen menar Eagly et al. (2003). Det bygger på en process då ledaren måste 

aktivera och sätta ord på de känslor medarbetaren har. Bass (1997) beskriver en chef som 

tillämpar det transformerande ledarskapet som i hög grad inriktad på förändring, ledaren är inte 

intresserad av det som redan existerar. Ledaren finns till för att skapa en sammanhållning som 

bygger på värde. Detta uppnås genom att ledaren lägger energi på att skapa visioner som betonar 

meningen med det arbete som ska utföras inom en verksamhet samt att skapa engagemang kring 

de avgörande visionerna och strategierna. Det transformerande ledarskapet bygger på olika 

element att skapa en vision som inte bara baseras på organisatoriska mål utan även på något 

som är värt att stäva efter och att förbättra. Värden är det centrala i visionerna, att de ska 

förmedla rättvisa, ansvar och frihet. Ledaren ska inspirera medarbetaren till att prestera lite 

extra. Ledarskapet tar hänsyn till individen, genom att skapa en känsla av att individen betyder 

något och är respekterad (Bass, 1997). Slutligen syftar det transformerande ledarskapet till 

intellektuell stimulans genom att ledaren fördelar nya utmaningar till sina medarbetare för att 

sätta deras förmåga på prov. I en dynamisk omvärld med starkt förändringstryck fungerar det 

transformerande ledarskapet bäst i en verksamhet då det har en positiv inverkan på 

medarbetarnas vilja att prestera samt dess tillfredsställelse (Eagly et al., 2003).  

 

2.3.2 Transaktionell ledarstil  

Det transaktionella ledarskapet ser på förhållandet mellan ledare och medarbetare som en social 

transaktion, medarbetaren ger sin arbetskraft mot en belöning. Det är därför ledarens uppgift att 

skapa en gemenskap kring företagets mål genom att använda sig av belöningar (Bass, 1997). 

Medarbetaren tar emot belöningar för att prestera i företagets intresse. Ledaren ser då främst 

till medarbetarens förnuft och materiella intressen. Vidare menar författaren att en 

transaktionell ledare bygger upp utbytesrelationer med medlemmar i en verksamhet i vilken det 

ska finnas en balans mellan vad den enskilde vill ge företaget och vad denne får i utbyte i form 

av förmåner. Bass (1997) och Eagly et al. (2003) menar att det transaktionella ledarskapet 

bygger på två element; att ledaren aktivt använder sig av belöning för att framkalla ett 

målinriktat beteende samt avvikelseledning, att ledaren bara ingriper i de operativa aktiviteterna 

först när någonting inte fungerar.  
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2.4 Ledaregenskaper  

Det är sedan tidigare känt att chefskap påverkar medarbetare och verksamheter genom dess 

formella roll. Enligt Yukl (2010) finns det vissa egenskaper och förmågor som forskningen 

funnit viktiga för det goda ledarskapet hos chefer. En chef som tillämpar det goda ledarskapet 

ska skapa sammanhållning och samstämmighet i förhållande till mål och strategier och ska se 

till att det råder optimism, entusiasm och engagemang inför och under uppgifterna i arbetet. 

Yukl (2010) poängterar även att en chef som tillämpar det goda ledarskapet ska skapa 

förutsättningar för att det råder ömsesidig tillit på arbetsplatsen. En god ledare ska även se vad 

medarbetarna efterfrågar för utmaningar och se till att medarbetaren får utvecklas och utmanas 

i sitt arbete. 

Den goda ledaren har egenskaper och personlighetsdrag som skiljer dem från andra personer 

(House & Aditya, 1997). Författarna gör en sammanfattning över de karaktärsdrag som lyfts 

fram hos den goda ledaren. De karaktärsdrag som lyfts fram är en hög aktivitetsnivå samt att 

arbeta mycket och snabbt med mycket energi. Den goda ledaren besitter intelligens och 

självförtroende. Ledaren har en god maktorientering, dem använder den makt som situationen 

kräver och missbrukar inte sin position för att kunna utöva makt, det framkommer även i studien 

att ledaren sätter upp höga mål och riktar alla sina resurser för att nå målet vilket karaktäriseras 

som ett starkt prestationsbehov. Den goda ledaren vill få medarbetarna med sig genom att de är 

utåtriktade och säkra i sociala situationer. Enligt Jacobsen och Thorsvik, (2008) har de även en 

förmåga att hantera stora mängder med information samtidigt, kan formulera sig väl och har 

god kunskap om företagets ämnesområden. House och Aditya (1997) menar att den goda 

ledaren har en mer utvecklad social intelligens än andra. Om en ledare besitter dessa värdefulla 

karaktärsdrag kan de bli framgångsrika i sin roll som ledare och chef samt att de är avgörande 

för ett effektivt ledarskap. Utifrån teorin om social intelligens och ledarskapsforskningen har 

det framkommit tre huvudområden kopplade till ledaregenskaper, personliga -, 

mellanmänskliga - och grupporienterade färdigheter, se figur 2.2. 
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Figur 2.2 Chefers färdigheter för ett effektivt ledarskap (Whetten, Cameron & Woods, 1994). 

 

2.4.1 Personliga färdigheter 

Huvudområdet personliga färdigheter baseras på att en chef måste känna sig själv och utveckla 

en kunskap om sina egna förmågor och egenskaper för att kunna leda andra människor på ett 

effektivt sätt (Whetten, Cameron & Woods, 1994). Enligt författarna handlar den första 

personliga färdigheten om självinsikt, om att en ledare måste ha god förståelse för sina 

personliga värderingar samt att utveckla strategier för att kunna ta emot och hantera all den 

information en chef möts av. En avgörande faktor är att ha en orientering och förståelse för 

förändring för att som chef ha förmågan att fatta snabba och bra beslut. Slutligen innebär 

självinsikt en förståelse för mellanmänsklig orientering, att förstå sig på beteenden och 

relationer i mötet med andra människor vilket leder till självförståelse och självstyrande samt 

förståelse för olikheter i andra människor. Den andra färdigheten är stresshantering vilket syftar 

till att som chef skaffa sig strategier för att hantera stressfaktorer, administrera tiden på bästa 

sätt samt att delegera arbetet (Whetten et al., 1994). Om en chef kan hantera tiden på ett effektivt 

sätt kan chefen även reducera stress och stressfaktorer. Den tredje personliga färdigheten är 

problemlösning, vilket innebär att kunna närma sig ett problem rationellt och kreativt. Den sista 

färdigheten är att ha förmåga att vårda innovativa idéer och vara kreativ i sitt sätt att leda. En 

översikt över de personliga färdigheterna kan ses i den första kolumnen i figur 2.2.    

  

Personliga 
färdigheter

• Självinsikt

• Stresshantering

• Problemlösning

• Kreativitet

Mellanmänskliga 
färdigheter

• Förmågan att 
kommunicera med 
andra

• Lyssna & ge stöd

• Motivera & 
påverka andra

• Hantera konflikter

Grupporienterade 
färdigheter

• Delegera 
befogenheter

• Skapa 
välfungerande 
grupper
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2.4.2 Mellanmänskliga färdigheter 

Mellanmänskliga färdigheter handlar först om förmågan att kommunicera med andra (Whetten 

et al., 1994). Framförallt handlar det om att vara tydlig i sin kommunikation för att säkerställa 

att information tas emot och uppfattas på rätt sätt. Genom att tillämpa en god kommunikation 

utvecklas förmågan att kunna bemöta olika personer på olika sätt, vilket är viktigt i ett 

ledarskap.  

 

Den andra färdigheten, handlar om att lyssna och ge stöd till sina medarbetare. Det handlar om 

att lyssna på sina medarbetare, visa att man som chef ser medarbetaren och tar till sig vad den 

säger och vad den vill med sitt arbete, enligt Whetten et al. (1994). Att ge stöd handlar om allt 

från att avlasta medarbetarna i det dagliga arbetet till att erbjuda utbildningar om medarbetarna 

saknar kompetens.  

 

Den tredje färdigheten handlar om att som chef ha förmågan att motivera och påverka 

medarbetarna samt förmågan att kunna ge beröm för genomförda prestationer. För att kunna 

påverka sina medarbetare bör en chef skaffa sig makt och inflytande genom att utveckla 

egenskaper som maktorientering och förmågan att skaffa den makt som krävs för att hantera 

uppgiften. Det handlar om att öva på att agera inflytelserikt och skapa det inflytande som behövs 

hos andra för att kunna använd den makt situationen kräver. En chef måste få andra att utföra 

saker utan att utnyttja sin makt för mycket, vilket är möjligt om chefen har en balanserad syn 

på makt. Nyckeln till motivation är kommunikation, att inge förtroende och ge stöd. Whetten 

et al. (1994) menar på att motivation handlar om att förstå en medarbetares önskan och 

engagemang och hur den tar sig uttryck som en ansträngning. För att motivera till ansträngning 

måste en chef skapa en motiverande arbetsmiljö för sina medarbetare, vilket kan göras dels 

genom målsättning. Målen måste vara tydliga, realistiska och fylla någon funktion för 

medarbetaren. Som chef är det även viktigt att lägga vikt vid tillfredsställelse och prestation hos 

sina medarbetare för att kunna motivera till en bra ansträngning samtidigt som chefen måste 

bistå med utvecklingsmöjligheter och resurser.  

 

Whetten et al. (1994) lyfter även fram konflikthantering som den fjärde mellanmänskliga 

färdigheten. Att ha förmågan att hantera konflikter på ett bra sätt är svårt vilket gör att det som 

chef är avgörande att kunna identifiera källan till konflikten, förmågan att välja ut de bästa 
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strategierna för att lösa konflikten samt att ha en välutvecklad förmåga att veta hur konflikten 

och de inblandade ska konfronteras. En översikt av de mellanmänskliga färdigheterna kan ses 

i den andra kolumnen i figur 2.2.  

 

2.4.3 Grupporienterade färdigheter 

De grupporienterade färdigheter syftar, enligt Whetten et al. (1994), till bemyndigande genom 

att som chef skapa välfungerande grupper och delegera befogenheter till sina medarbetare. 

Genom bemyndigande förmedlas frihet till medarbetare att göra vad de själva vill för att bli 

effektiva i sitt arbete. Bemyndigande och delegering till medarbetare kan minska den personliga 

stressen samt att behovet av kontroll, restriktioner och begränsningar försvinner. Istället frigörs 

resurser, stimulans, motivation, styrning och det viktigaste av allt, en miljö av gemenskap och 

förtroende. Medarbetare som är bemyndigade får en känsla av att ha ansvar, att de har förmågan 

och kompetensen att genomföra en uppgift framgångsrikt. Det ger en känsla av 

självbestämmande och delaktighet. Slutligen skapar det en känsla av värde, mening, förtroende 

och tillit. Medarbetarna har förtroende för att de kommer att behandlas rättvist. 

 

Grupporienterade färdigheter handlar om att skapa välfungerande team på arbetsplatsen, för att 

skapa sammanhållning och engagemang, genom att som chef se alla individer och tillsammans 

skapa ett team som tar tillvara på de individuella styrkorna Whetten et al. (1994). En god 

sammanhållning på arbetsplatsen skapar även goda resultat. Att få vara en del av ett 

problemlösande- eller uppgiftsorienterat-team inger en känsla av bemyndigande hos 

medarbetaren och de får möjligheten att genomföra uppgifter de annars inte skulle klarat av på 

egen hand. Team kan fylla en funktion för bemyndigande, om teamet och dess individer får en 

viss självständighet för dess egna funktioner, inflytande över utfall och ansvar för teamets 

framgång. Individer får på så vis en fördel av att vara en del av ett bemyndigande team bara 

genom att vara medlemmar. En översikt av de grupporienterade färdigheterna kan ses i den 

tredje kolumnen i figur 2.2.  

  



17 
 
 

2.4.4 Kvinnliga chefers ledaregenskaper   

Nya studier redogör för att kvinnliga chefers ledarskap utmärker sig positivt inom många 

områden och att framtidens affärer och verksamheter är beroende av kvinnor (Sharpe, 2000). 

Kvinnor anses besitta egenskaper som går att koppla till det transformerande ledarskapet som, 

enligt Eagly (2007), anses vara den ledarstil som passar bäst i dagens företag och som 

kännetecknas av en stor effektivitet. Kvinnliga chefer tenderar, enligt Avolio och Bass (1994) 

samt Eagly et al. (2003) att besitta egenskaper som gör dem effektiva, de skapar stor 

arbetstillfredsställelse hos sina medarbetare samt stimulerar dem att anstränga sig extra mycket. 

Dessa egenskaper kan anses bero på att de är mindre hierarkiska, mer samarbetsvilliga samt 

mer inriktade på att förbättra andras självkänsla, samtidigt som kvinnliga chefer är mer 

proaktiva i sitt sätt att ta itu med problem och att hålla sina medarbetare informerade, vilket 

ökar sannolikheten att medarbetarna arbetar mer effektivt och är mer involverade i 

verksamhetens arbete (Eagly et al., 2003). Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) anses kvinnor 

vara öppna för andras synpunkter och kommunicerar på ett medvetet sätt. Den kvinnliga ledaren 

är samarbets- och konkurrensorienterad samtidigt som hon tar stor hänsyn till medarbetarnas 

känslor. När den kvinnliga ledaren tillämpar makt använder hon i mindre utsträckning än män 

tvångs- och nyttobaserad makt samtidigt som hon är omsorgsfull och engagerad i sina 

medarbetare. Dessa egenskaper genererar en mer flexibel ledarstil som karaktäriseras av att 

vara samarbetsorienterad och intuitiv vilket skapar innovation och kreativitet (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). Att kvinnliga chefer tillämpar ett sådant förhållningssätt och har de 

egenskaperna anser Powell (2012) beror på att kvinnor kan acceptera sin sårbarhet och sina 

svaga sidor, de känner ingen ilska när de konfronteras med sina svagheter. Kvinnor anses 

därmed ha tillgång till en mängd repertoarer av förhållningssätt kopplade till ett effektivt 

ledarskap, något som behövs inom dagens företag (Eagly et al., 2003). 

 

Även Eagly (2007) och Powell (2012) belyser att kvinnor har många fördelar och kunskaper 

när det kommer till att tillämpa ett effektivt ledarskap. Powell (2012) beskriver att kvinnliga 

chefer är bra på att inspirera och motivera medarbetare, stimulera deras intellekt, behandla var 

och en på ett individualiserat sätt samt att kvinnliga chefer är bra på att belöna ett välgjort arbete. 

De är dessutom i stor utsträckning bra på att tillämpa ett demokratiskt beslutsfattande. Enligt 

Fagerfjäll (2003) beskrivs en kvinnas ledarskap som relationsorienterat, inriktat på samverkan 

och kommunikation samt att kvinnor använder mycket känslor i sitt ledarskap. Samtidigt menar 
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Jordan och Troth (2011) att de anställda känner en högre arbetstillfredsställelse och vill stanna 

inom företaget samt presterar bättre om de får utveckla högkvalitativa relationer till sina ledare. 

Sammanfattningsvis kan kvinnliga chefer, enligt Arhén och Zaar (1997), beskrivas som 

intuitiva, igenkännande, självkritiska och kompromissvilliga. 

 

2.4.5 Manliga chefers ledaregenskaper  

Män anses tillämpa en enväldig och direkt ledarstil samt, enligt Eagly och Johnson (1990), vara 

i allmänhet mer uppgiftsorienterade i sitt ledarskap. Loden (1985) menar att den manliga chefen 

och ledaren är mer tävlingsinriktad, tillämpar i högre grad hierarkisk makt samt vill ha mer 

kontroll över sina medarbetare. Manliga chefer har en analytisk problemlösningsförmåga vilket 

anses vara fördelaktigt i effektivt ledarskap. Dessa egenskaper hör i sin tur ihop med att manliga 

chefer är inriktade på uppgiften i sitt ledarskap och att det handlar om att lägga upp aktiviteter 

som gör att företaget når de mål och prestationer som är bestämda. Enligt Loden (1985) är den 

manliga chefen inriktad på att skapa en tydlig struktur samt följa regler och rutiner. Han ställer 

höga krav på medarbetarens prestationer och det finns en tydlig rollfördelning mellan chef och 

anställda. Det innebär att manliga chefer är mer självhävdande och motiverade att bemästra sin 

omgivning. Studier har visat att manliga chefer är oberoende och kraftfulla i dess sätt att agera 

som chefer vilket bidrar till ett rakt och tydligt ledarskap.   

 

Enligt Eagly och Carli (2003) anses manliga chefer även vara resultat- och målinriktade, samt 

mindre benägna att behandla varje individ på arbetsplatsen på ett individuellt sätt vilket anses 

höra ihop med deras starka fokus på uppgift och prestation. Det manliga ledarskapet kopplas 

därmed ihop med den transaktionella ledarstilen som innebär att ledaren arbetar mer med en 

tydlig struktur och som, enligt Eagly och Carli (2003), handlar om att få medarbetarna att arbeta 

hårt. De arbetar i stor utsträckning med belöningar för att få sina medarbetare att prestera på 

topp. Det kan kopplas till det transaktionella ledarskapet som eftersträvar ett utbyte mellan 

prestation och belöning för att skapa en effektiv och framgångsrik verksamhet. En manlig chef 

som tillämpar den transaktionella ledarstilen agerar, enligt Eagly och Johannesen-Schmidt 

(2001), på ett bestämt och tydligt sätt, han konkurrerar om uppmärksamheten och arbetar med 

probleminriktade förslag för att förbättra verksamheten. Enligt Bass (1990) anses män vara 

självsäkra och ledande i sitt sätt samtidigt som de är tävlingsinriktade och koncentrerar sig 

mycket på belöning utifrån prestation, vilket grundar sig i att de är mycket resultat- och 
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målinriktade med stort fokus på uppgiften. Det visar därmed att män tillämpar det 

transaktionella ledarskapet i stor utsträckning. Även Alimo-Metcalfe (1995) och Eagly et al. 

(2003) menar att män tillämpar ett transaktionellt ledarskap och utnyttjar den makt de har via 

sin organisatoriska position och formella auktoritet. Män är i stor utsträckning inriktade på mål 

och prestationer och de också mycket uppgiftsorienterade vilket gör den manliga chefen bra på 

konflikthantering. Enligt Bass (1990) är män kontrollerande och tillrättavisande och föredrar 

att ta beslut utan att involvera medarbetarna. 
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3. Metod  
I detta kapitel behandlas val av metod, datainsamling samt metodkritik. Metodkapitlet 

innefattar diskussion kring de beslut som fattats samt kritik mot de val som gjorts.  

 

3.1 Val av metod 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för egenskaper som utmärker ledarskapet 

hos kvinnliga chefer ur ett medarbetarperspektiv. Detta för att ge förslag på hur en verksamhet 

kan arbeta med att främja kvalitativ jämställdhet på chefspositioner. Föreliggande studie utgick 

från befintliga teoretiska utgångspunkter om jämställdhet och ledarskap, goda ledaregenskaper 

och färdigheter. Studien har även utgått från vilka ledaregenskaper som är efterfrågade utifrån 

medarbetares perspektiv samt kvinnliga- och manliga ledaregenskaper. Vidare utgår studien 

från teoretiska utgångspunkter om ledarstilar, transformerande och transaktionella. Dessa 

områden kommer att undersökas dels utifrån resultatet av intervjuer med medarbetare och dels 

utifrån relevant litteratur på området.  

 

För studien valdes en abduktiv forskningsansats för att på så vis ge utrymme till en växelverkan 

mellan teori och empiri. Processen började med att undersöka relevant litteratur för 

forskningsområdet. Fokus låg på att hitta och läsa litteratur som berör ämnen om 

ledarskapsteorier, kvinnligt ledarskap, manligt ledarskap, ledaregenskaper och ledarbeteende, 

glastaksteorin samt medarbetarskap. Det gjordes för att få en teoretisk förståelse för området, 

för att sedan kunna pröva detta mot den insamlade empirin. Den abduktiva forskningsansatsen 

var till nytta för att bygga upp en teoretisk referensram samt för att kunna skapa en bra struktur 

i undersökningen. Genom att använda abduktion i denna studie gav det utrymme till en växling 

mellan teoretisk och empirisk reflektion i analyssammanhanget, vilket var fördelaktigt i denna 

studie då det uppstod ett behov av att förändra den teoretiska referensramen efter insamlandet 

av studiens empiriska data. Enligt Alvehus (2013) fungerar abduktion på så vis att studien börjar 

med att arbeta och undersöka teorin för att sedan vända sig till empirin för att se vad den kan 

betyda eller ha för mening i ljuset av teorin. Empirin ställdes mot teorin för att se om kvinnliga 

chefers ledarskap innefattar de positiva egenskaper och färdigheter som teorin lyft fram.  
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Då studiens syfte är att bidra till en djupare förståelse samt en nyanserad bild av kvinnliga 

chefers ledaregenskaper ur ett medarbetarperspektiv kom det att tillämpas en abduktiv 

forskningsansats med en kvalitativ metod. Eftersom det var avgörande för studien att få 

medarbetares beskrivningar av situationer i det dagliga arbetet med sin chef, sökte studien 

därmed en mer detaljberikad metod som kunde bidra till en mer relevant bild av det valda 

problemområdet. Därav anledningen till att studien tillämpade en kvalitativ metod. Studien kom 

att utgå från semistrukturerade intervjuer för att skapa en förståelse och möjlighet till tolkning 

av de ledaregenskaper som medarbetarna lyfte fram hos sina kvinnliga chefer. Studien 

avgränsades till privat sektor, det svenska näringslivet, då statistik visar att de arbetar proaktivt 

med sitt jämställdhetsarbete (Svenskt Näringsliv, 2016). Studien inriktade sig på 

finansbranschen då de idag ligger på tredje plats i branschligan över de branscher som har flest 

andel kvinnor i ledningsgrupper och styrelser enligt Allbright (2016). Ur finansbranschen 

valdes banksektorn då statistik visar att kvinnor i chefsbefattningar ökar inom den sektorn (Bao, 

2016).  

 

3.2 Datainsamling 

En fördel med att använda en kvalitativ metod när en studie ska genomföras är att det finns 

möjlighet för ett flertal alternativ vid datainsamling samt att det kan ge en mer nyanserad bild 

av vad teorin tar upp om det valda forskningsområdet. För att kunna besvara studiens syfte och 

problemformulering grundade sig studien på semistrukturerade intervjuer med medarbetare då 

det gav en mer detaljberikad och nyanserad bild av deras kvinnliga chefers egenskaper. 

Semistrukturerade intervjuer ger respondenten möjlighet att utforma sina svar på ett personligt 

och öppet sätt, vilket var viktigt då det gav en djupare förståelse för deras kvinnliga chefers 

ledarskap samt en nyanserad bild av vad som enligt teorin är kvinnliga chefers egenskaper. Det 

gav även respondenten möjlighet till flexibilitet vilket, enligt Bryman och Bell (2003), är 

anledningen till att semistrukturerade intervjuer anses attraktivt inom forskning och som även 

var av vikt i föreliggande studie då den personliga uppfattningen låg i fokus. Utifrån 

respondentens svar ställdes ett antal följdfrågor för att få ännu mer utvecklande svar vilket, 

enligt Bryman och Bell (2003), är kännetecken för semistrukturerade intervjuer och en positiv 

fördel med att tillämpa denna typ av intervju. 

  



22 
 
 

3.2.1 Intervjuguide 

För att kunna skapa specifika frågeställningar och förutbestämda intervjuteman vilket Bryman 

och Bell (2003), benämner intervjuguide har relevanta frågor inom forskningsområdet beaktats. 

Intervjuguiden kom att användas som en minneslista för de områden som berördes under 

intervjun. Dessa områden är kopplade till kvinnliga och manliga chefers ledaregenskaper, goda 

ledaregenskaper utifrån personliga-, mellanmänskliga- och grupporienterade färdigheter samt 

ledarskap utifrån medarbetares perspektiv. Det var områden som kommunikation, motivation, 

samarbete, sammanhållning, deltagande, trivsel, starka- svaga sidor, målsättning, 

konflikthantering, beslutsfattande, prestationer, stresshantering, tillgänglighet och jämställdhet. 

Områdena och ett antal strukturerade intervjufrågor utgjorde grunden för de semistrukturerade 

intervjuerna (Bryman & Bell, 2003). Genom att utgå från dessa områden var målet att få en 

beskrivande bild av respondenternas kvinnliga chefers ledarskap i det dagliga arbetet samt vilka 

ledaregenskaper de lyfte fram hos sina kvinnliga chefer. Innan intervjuerna satte igång utfördes 

en pilotintervju för att testa intervjufrågorna. Efter det korrigerades guiden ytterligare för att få 

fram de slutgiltiga intervjufrågorna. Under intervjuerna ställdes öppna frågor kring de valda 

problemområdena för att få respondenterna att svara så fritt som möjligt för att sedan kunna 

ställa uppföljningsfrågor samt be dem precisera, beskriva och förklara. Detta för att få en bild 

av hur respondenterna uppfattade sina kvinnliga chefers ledarskap. Genom att tillämpa öppna 

frågor gavs det, enligt Jacobsen (2002), utrymme för att få en bra beskrivning med 

respondenternas egna ord av ledarskapet hos deras kvinnliga chefer. Under intervjuerna 

undveks ledande frågor och påståenden i största möjliga mån då det kan styra respondentens 

svar, enligt Trost (2010).  

 

3.2.2 Val av respondenter 

Studien inriktade sig på finansbranschen då den idag ligger på tredje plats i branschligan över 

de branscher som har flest andel kvinnor i ledningsgrupper och styrelser, enligt Allbright 

(2016). Ur finansbranschen valdes banksektorn då statistik visar att kvinnor i chefsbefattning 

ökar i denna bransch (Bao, 2016). Fem bankkontor i tre olika städer valdes ut, från dessa valdes 

två medarbetare till fem kvinnliga chefer för att få representanter från olika banker samt från 

olika städer inom Västra Sverige. Dessa bankkontor valdes för att det fanns tillgång till 

kvinnliga chefer där. Att studien valde tre olika banker var för att se om de kvinnliga chefernas 
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ledaregenskaper överensstämde mellan bankerna. Det gjordes ett strategiskt urval av 

respondenter inför intervjuerna då det, enligt Alvehus (2014), är avgörande för att hitta personer 

som kan förhålla sig till de frågor som studien har i avseende att ställa. Studien efterfrågade 

respondenter som hade haft samma chef i minimum två år samt att det valdes en kvinnlig och 

en manlig medarbetare för att få en heterogen studiegrupp. Att välja en manlig och kvinnlig 

medarbetare skulle även kunna visa på om de uppfattade ledarskapet på olika sätt vilket gav 

studien en nyanserad bild av de kvinnliga chefernas ledarskap. I de fall då den inhämtade 

informationen inte var tillräcklig tillämpades ett snöbollsurval som, enligt Alvehus (2014), 

innebär att ta ytterligare kontakt med de källor som redan kontaktats för att få mer information. 

Det gjordes ett snöbollsurval på så sätt att cheferna kontaktades för att få en beskrivning av 

deras arbetsuppgifter, ansvarsområden och befogenheter. Eftersom semistrukturerade 

intervjuer genomfördes valdes endast tio personer ut, vilket kan anses vara i minsta lagret. Dock 

anser Bryman och Bell (2003), att det är bra att välja ett färre antal respondenter för att istället 

kunna gå på djupet, vilket även stöds av Trost (2010). Valet att genomföra ett fåtal 

semistrukturerade intervjuer innebar dock högre krav på kvalitén i underlaget eftersom 

insamlad empiri ska kunna utgöra en stabil grund för tolkning och analys (Trost, 2010).  

 

Respondenterna som deltog i studien var fem manliga och fem kvinnliga medarbetare till 

kvinnliga bankchefer. De har arbetat tillsammans med sina chefer i allt från två till femton år. 

Respondenterna har arbetsuppgifter inom ett flertal områden, de arbetar som privat- eller 

företagsrådgivare, som kundansvariga, som bolånerådgivare, inom kundtjänst, som 

premierådgivare, som ekonomer eller som controllers. Fyra av bankkontoren har en uppdelning 

mellan privatkunder på privatsidan och företagskunder på företagssidan, med en chef för 

respektive sida. Den femte banken har en annan typ av verksamhet då de även arbetar med 

försäkring och försäljning. På denna bank är det ekonomichefens medarbetare som har 

intervjuats och det är deras uppgifter som framförallt avviker något från de övriga. 

 

3.2.3 Genomförande av intervjuer  

Alla tio intervjuer genomfördes på respektive bankkontor, vilket innebar att de kunde 

genomföras i en miljö som respondenterna kände till och som de kände sig trygga i. Det var en 

bekväm och behaglig stund där intervjuerna genomfördes i en lugn och ostörd miljö. Då alla 

intervjuerna genomfördes på respektive bankkontor fick alla respondenterna samma 
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förutsättningar och intervjuerna genomfördes under liknande omständigheter. Före intervjuerna 

gjordes valet att båda intervjuarna skulle närvara men att en av dem ledde intervjun medan den 

andra fungerade som observatör samt ställde eventuella följdfrågor och antecknade. Orsaken 

till att intervjuerna organiserades på detta sätt var för att förebygga eventuell förvirring hos 

respondenterna. Intervjuerna spelades in efter ett godkännande och såväl banker som 

respondenter är anonyma. Vid citering som godkänts av respondenterna användes fiktiva namn 

för att behålla anonymiteten. I empiri och analys kallas respondenterna för medarbetare då det 

är chefers medarbetare som har intervjuats. Tiden för varje enskild intervju varierade mellan 22 

- 78 minuter.  

 

3.2.4 Analys av intervjuer 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades alla ljudinspelningar ordagrant. De 

transkriberade intervjuerna sträckte sig i genomsnitt till sju sidor per intervju. Därefter gjordes 

kortare sammanfattningar av intervjuerna. För att få en strukturerad analys delades empirin in 

i tre huvudkategorier, personliga-, mellanmänskliga- och grupporienterade färdigheter. Ur 

färdigheter kommer egenskaper. Målet för studien är att söka efter ett mönster av egenskaper 

hos de kvinnliga cheferna som dels går att koppla till teorin om goda ledaregenskaper och 

egenskaper som medarbetare efterfrågar samt egenskaper som finns hos manliga chefer. Detta 

för att hitta ledaregenskaper hos kvinnliga chefer som kan belysas för att främja en kvalitativ 

jämställdhet på chefspositioner.  

 

3.3 Metodkritik 

3.3.1 Studiens trovärdighet  

Bryman och Bell (2003) poängterar hur viktigt det är med trovärdighet i en kvalitativ studie. 

För att uppnå trovärdighet och tillförlitlighet krävs det ett noga övervägande av intervjuerna, 

både vad gäller dess utformning och frågornas formulering. Samtidigt som de beskriver att 

kvalitativa studier går mer på djupet och att det därför inte är det viktigaste att ha ett 

representativt urval. Då studien syftar till att skapa en djupare förståelse för kvinnliga chefers 

ledarskap och tolka medarbetares uppfattningar av deras kvinnliga chefer var det högst relevant 

att ha ett fåtal respondenter som gav möjligheten att intervjua på djupet.  
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För att skapa ett trovärdigt resultat krävs det samtidigt en hög pålitlighet hos studien. Enligt 

Bryman och Bell (2003) kan forskarnas tolkning och uppfattning av empirisk data påverka 

pålitligheten. Det kan till exempel innebära att respondenterna påverkas av hur de som 

intervjuar ställer frågorna. För att i främsta mån undvika detta fenomen gjordes det en 

pilotintervju innan samt att båda intervjuarna var närvarande. Ansågs ett svar oklart från någon 

av respondenterna kom en förfrågan om upprepning att ske. För att minska risken att gå miste 

om någon detalj ur respondenternas svar kom intervjun, på godkännande av respondenterna, att 

spelas in. Innan varje intervju meddelades respondenterna om intervjuns upplägg, syftet till den 

samt de områden som intervjun skulle baseras på för att respondenterna skulle känna sig 

bekväma i intervjusituationen. Eftersom intervjuerna avsåg att spegla respondenternas 

personliga uppfattningar av deras ledare och dennes egenskaper som chef kom respondenterna 

att vara anonyma. Dels för att de skulle känna sig tillräckligt trygga för att prata öppet och för 

att inte kunna bli spårade, då anonymitet, enligt Bryman och Bell (2003), innebär att 

intervjuaren ska skydda respondenterna och dess åsikter från externa parter.  

 

3.3.2 Källkritik 

Innan genomförandet av intervjuerna gjordes en litteraturundersökning för att kunna lägga 

grunden för teorin, intervjuerna och insamlingen av empirin. Den genomfördes till största del 

genom sökningar via Högskolan i Skövdes biblioteks sökdatabas (www.his.se/bibliotek) och 

på Google Scholar efter vetenskapliga artiklar som var relevanta för det valda problemområdet. 

I urvalet av vetenskapliga artiklar togs hänsyn till antalet citeringar och referenser på artiklarna 

samt en variation i publiceringsår  

 

För att upprätthålla kravet på tillförlitlighet och trovärdighet i studien har ett flertal artiklar och 

böcker använts för att säkerställa slutsatsernas relevans. Studien kan kritiseras då det är ett stort 

antal olika vetenskapliga artiklar och böcker som använts, vilket kan försvåra att hålla i sär de 

olika slutsatserna. Samtidigt kommer många artiklar från samma ursprungskälla vilket kan göra 

att de i stort sätt kommer fram till samma slutsats. Studien kan även kritiseras på grund av en 

relativt stor spridning gällande artiklarnas publiceringsår. Dock anses användandet av artiklar 

med olika årtal ge studien en förståelse för vad som har hänt inom området under de senaste tre 

decennierna.  
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Sökorden som användes för att leda fram till de relevanta artiklarna var management, manager, 

leadership, female, male, gender och characteristics samt att litteratur söktes om 

medarbetarskap kopplat till orden medarbetarskap, empowerment och motivation. Av dessa 

valdes ett stort antal studier ut som gav en djupare förståelse för det valda problemområdet, 

problemformulering och syftet för den valda studien.  

 

3.3.3 Brister med vald metod 

Det ska nämnas att det finns några nackdelar med att utföra en kvalitativ studie baserad på 

semistrukturerade intervjuer. En av nackdelarna är att studiens resultat endast kommer att ha en 

begränsad form av överförbarhet. Antalet respondenter var begränsat och att det är deras egna 

personliga uppfattningar som ligger till grund för studien. Det medförde en del svårigheter att 

dra generella slutsatser som kunde vara applicerbara i andra sammanhang. Resultatet av 

undersökningen kom dock att besvara det syfte som studien var avsedd att svara på. Att utföra 

kvalitativa intervjuer för att samla in empirisk data kräver noggrannhet och uthållighet för att 

inte viktig information ska gå förlorad.  

 

3.3.4 Etiskt övervägande  

Inför varje intervjutillfälle informerades respondenterna om studiens syfte, intervjuns upplägg 

samt de områden som skulle tas upp under intervjun. De blev tillfrågade om de godkände att 

intervjun spelades in samt om deras svar kunde citeras i redovisningen av studiens resultat. Då 

intervjuerna avsåg att spegla respondenternas personliga uppfattningar av deras kvinnliga 

chefer och dessas ledaregenskaper hölls de anonyma dels för att de skulle känna sig trygga med 

att svara sanningsenligt och dels för att ingen skulle kunna koppla dem till deras arbetsplats. 

Anonymitet, enligt Bryman och Bell (2003), innebär att intervjuaren vill skydda respondenterna 

och deras åsikter från externa parter.  

 

Då studien enbart valde två respondenter per kvinnlig chef går det inte att säga att deras svar 

speglar chefens egenskaper fullt ut, vilket kan kritiseras. I urvalet av respondenter togs det inte 

heller hänsyn till ålder, erfarenheter och arbetsrelationer till cheferna. Valet av chefer hade 

också kunnat göras mer enhetligt för att säkerställa att alla cheferna hade samma position. 
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Resultaten skiljde sig något mellan medarbetarna till de fyra kontorscheferna å ena sidan och 

den enda ekonomichefen å andra sidan. Dessutom hade cheferna olika stor arbetsstyrka till sitt 

förfogande vilket skulle kunna påverka resultatet. Valet av bransch hade också kunnat göras 

annorlunda då medarbetare inom banksektorn i huvudsak är mycket självgående. Hade olika 

branscher valts hade resultatet kunnat se annorlunda ut då utförandet av ett chefskap kan skilja 

sig mycket mellan branscher och dessutom hade resultatet kunnat karaktärisera kvinnliga 

chefers generella ledaregenskaper i större utsträckning. Bankerna och finansbranschen valdes 

på grund av att de arbetar framåt för att uppnå en kvalitativ jämställdhet, vilket tar sig uttryck i 

att det finns många kvinnliga chefer inom branschen.  

 

3.3.5 Analysförklaring   

För att kunna undersöka och redogöra för de egenskaper som medarbetare ser hos sina kvinnliga 

chefer inom banksektorn och därmed försöka ge förslag på hur en verksamhet kan arbeta med 

att främja kvalitativ jämställdhet på chefspositioner görs härmed ett förtydligande kring 

analysens genomförande. Analysen kommer att utvecklas utifrån Whetten et al. (1994) teori om 

chefers färdigheter kopplade till ett välutvecklat ledarskap.  

 

Analysen kommer utgå ifrån den teoretiska referensramen som behandlar jämställdhet, 

ledarstilar och ledaregenskaper. Den första utgångspunkten som är jämställdhet lyfter fram ett 

bakomliggande problem, att det inte råder kvalitativ jämställdhet på ledande positioner inom 

alla verksamheter, samt vad den tidigare forskningen säger om detta. Den andra 

utgångspunkten, ledarstilar, presenterar vilken typ av ledarstil som anses lämplig hos dagens 

chefer. Den sista utgångspunkten, ledaregenskaper, lyfter fram vilka egenskaper som i teorin 

anses vara mest fördelaktiga för att tillämpa ett effektivt ledarskap. Ledaregenskaper som 

medarbetare anser som mest fördelaktiga hos sina chefer lyfts även fram, samt vilka 

ledaregenskaper som enligt stereotypa förväntningar är kopplade till manliga och kvinnliga 

chefer. Dessa områden mynnar sedan ut i färdigheter kopplade till ledarskapet. De delas in i tre 

huvudkategorier som, enligt Whetten et al. (1994), är personliga-, mellanmänskliga- och 

grupporienterade färdigheter. Dessa färdigheter har utvecklats utifrån figur 2.2, varav några av 

nyckelorden har bytts ut för att bättre stämma överens med föreliggande studie. De 

nyckelbegrepp som har tagits bort är problemlösning, delegera befogenheter samt skapa 
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välfungerande grupper. Beslutshantering, sammanhållning och samarbete, målhantering samt 

rättvisa och respekt har tillkommit. De personliga färdigheterna innefattar självinsikt, 

stresshantering, beslutshantering samt kreativitet. De mellanmänskliga färdigheterna innefattar 

kommunikation, lyssna och ge stöd, motivera och påverka samt konflikthantering. De 

grupporienterade färdigheterna innefattar sammanhållning och samarbete, målhantering samt 

förmågan att vara rättvis och inge respekt. Utvecklingen av figur 2.2 ses nedan i figur 3.1. 

Genom att sammanföra de olika områdena kan det i analysen skapas en djupare och mer 

nyanserad förståelse för de kvinnliga chefernas ledaregenskaper utifrån ett 

medarbetarperspektiv, och därmed bidra till att försöka ge förslag på hur företag kan arbeta för 

att främja kvalitativ jämställdhet på ledande positioner.  

 

Figur 3.1 En egenutveckling utav Whetten et al. (1994) teori om chefers färdigheter för ett effektivt ledarskap.  
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4. Empiri  
I nedanstående kapitel presenteras insamlad empirisk data. Kapitlet är indelat i områdena 

personliga-, mellanmänskliga-, och grupporienterade färdigheter. De personliga färdigheterna 

innefattar självinsikt, stresshantering, beslutshantering och kreativitet. De mellanmänskliga 

färdigheterna innefattar kommunikation, lyssna och ge stöd, motivera och påverka samt 

konflikthantering. De grupporienterade färdigheterna innefattar sammanhållning och 

samarbete, målhantering samt förmågan att vara rättvis och inge respekt.  

 

4.1  Bank 1 

På Bank 1 har två medarbetare intervjuats för att beskriva sin kvinnliga chefs personliga-, 

mellanmänskliga-, och grupporienterade färdigheter. Intervjupersonerna bestod av en manlig 

och en kvinnlig medarbetare. Nedan kommer en sammanställning av de båda medarbetarnas 

svar att presenteras.  

 

4.1.1 Bakgrund Chef 1 

Sedan tre år tillbaka har Chef 1 varit kontorschef på en bank i Västra Sverige. Banken var 

uppdelad i två områden, privat- och företagskontor. Chef 1 ansvarade för företagskontoret, 

vilket innebar ansvar för bearbetning av företagskunder på det område som företaget verkade 

på. Slutligen hade hon fem medarbetare till sin hjälp, en som var kundansvarig för 

mellansegmentet och fyra stycken som var kundansvariga för småsegmentet.  

 

4.1.2 Personliga färdigheter 

Under intervjuerna framkom det att Chef 1 upplevdes besitta den personliga färdigheten 

självinsikt, genom att hon hade bra personkännedom både när det handlade om henne själv och 

andra. En annan färdighet var att hon var mycket kompetent när det kom till att fatta beslut, hon 

såg till situationen och kunde utifrån den ta snabba beslut. Samtidigt lät chefen sina medarbetare 

vara deltagande vid beslutsfattande då hon ansåg att de kunde bidra till att bättre beslut togs. 

Enligt medarbetarna skapades dessutom motivation då de kände att hon lyssnade på deras 
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förslag och att de därmed fick vara med och delta vid beslutsfattande. Medarbetarna ansåg att 

chefen inte var speciellt känslostyrd i sitt ledarskap, hon blev inte emotionell, men samtidigt 

visade hon en stor förståelse för dem. De ansåg att hon hade en tendens att vara mer rak och 

strukturerad än känslostyrd.  

 

“Det är inte det att hon är känslokall på något sätt men hon klarar av vart gränsen går” 

(Mimmi, medarbetare) 

 

En annan färdighet som chefen ansågs besitta var kreativitet, hon ansågs vara snabb på att hitta 

lösningar och kom ofta med nya idéer kring hur de kunde arbeta. Enligt medarbetarna upplevdes 

hon som respektfull då hon ingav respekt genom att hon var rak, kunnig och kompetent samt 

involverade medarbetarna, vilket skapade en ömsesidig respekt på arbetsplatsen. Samtidigt 

upplevdes hon som mycket driven, flitig och effektiv. Medarbetarna upplevde henne som ärlig 

och pålitlig och en chef de kunde anförtro sig till. Samtidigt tillämpade hon hög grad av kontroll.  

 

“Hon står verkligen upp för sig själv och vad hon tycker” 

(Mimmi, medarbetare) 

 

När det kom till stress hanterades det på ett bra sätt, så fort det blev stressigt i gruppen gjorde 

hon en åtgärdsplan för att minska stressen. I den situationen ansågs chefen vara mycket 

handlingskraftig, hon var effektiv och gick in och avlastade medarbetarna. Hon visade även stor 

hänsyn till medarbetarnas känslor, när det var stressigt var hon förstående och åtgärdade det på 

ett bra sätt.  

 

4.1.3 Mellanmänskliga färdigheter 

Den mellanmänskliga färdigheten att visa intresse för sina medarbetare framkom genom att 

Chef 1 uppmärksammade småsaker, som en klapp på axeln eller att hon gav små presenter vid 

tillfällen som födelsedagar, alla hjärtansdag och påsk. Medarbetarna ansåg att det var 

upplyftande och motiverande, de kände att hon såg och brydde sig om dem. Om medarbetarna 

kom med idéer som underlättade arbetet var hon mycket uppmuntrande vilket gjorde 

medarbetarna inspirerade och motiverade till att engagera sig ännu mer. Gruppen motiverades 
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genom att chefen överraskade dem med aktiviteter utanför arbetsplatsen samt att hon ansågs 

vara lyhörd och såg till att de som ville utvecklas och utmanas i sitt arbete också fick 

möjligheten till det. Färdigheten att vara stödjande framkom hos Chef 1 genom att hon var 

snabb med att erbjuda utbildningar om medarbetarna saknade kompetens. Det tog sig även 

uttryck i att hon alltid fanns där, var tillgänglig för medarbetarna i arbetet och i de beslut de 

behövde ta. Det gick alltid att diskutera och prata med henne. I de sammanhang medarbetarna 

kom med frågor och problem fick chefen dem att tänka till och lösa saken själva genom att hon 

ställde öppna frågor. Konflikthantering är en färdighet som medarbetarna såg som en styrka 

hos sin chef då hon tog tag i konflikter direkt, pratade om det med vederbörande och såg till att 

de blev lösta utan större skador. 

 

Under intervjuerna framkom det att Chef 1 besatt färdigheten motivation, då medarbetarna 

tyckte att de blev motiverade genom att den enskilda individen blev sedd, även när det kom till 

målsättning. Det sattes upp både individuella och grupporienterade mål för varje medarbetare 

och för gruppen i stort, samt att de kände sig utmanade utifrån de satta målen då det var tuffa 

mål med höga krav. När de gick igenom vad de har gjort bra respektive mindre bra i deras 

arbete kan chefen alltid peka på specifika händelser då hon har upplevt det, så att medarbetarna 

ska förstå vad hon menar. Därmed upplevdes hon som mycket strukturerad och pedagogisk. 

Om de satta gruppmålen inte hade uppnåtts diskuterade hela gruppen tillsammans för att 

komma fram till en förklaring och en åtgärdsplan. När målen uppnåddes gjorde gruppen något 

trevligt tillsammans. Att vara resultat- och målinriktad var en färdighet som framgick tydligt 

hos chefen, hon var noga med att berätta och diskutera kring hur saker och ting skulle lösas och 

vilka mål kontoret hade samt att hon tydligt klargjorde sina förväntningar på medarbetarna.  

 

Det framkom under intervjuerna att Chef 1 var bra på att kommunicera och informera. Den 

färdigheten tillämpade hon genom att hon var tydlig och rak i sin kommunikation samt att hon 

informerade mycket. Samtidigt ansågs hon vara duktig på att se till att medarbetarna bara fick 

den information de behövde och inte mer. Enligt medarbetarna var chefen kompromissvillig 

och öppen för andras synpunkter. Om medarbetarna kom med ett bättre förslag godtog hon det 

utan att hon såg det som en prestigeförlust. När det kom till att ta och ge kritik svarade en av 

medarbetarna att: 
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“Hon kan bli bättre på att ge kritik, både positiv och negativ” 

(Björn, medarbetare) 

 

Vid hantering av feedback skulle Chef 1 kunna varit bättre på det samt bättre på att återkoppla. 

Om medarbetarna inte hade presterat bra tog hon upp det men kritiserade dem inte, kritiken var 

inte negativ utan snarare mycket konkret. Hade medarbetarna varit duktiga och presterat bra 

firade alla på kontoret. Ytterligare en färdighet som togs upp var att hon hanterade makten hon 

besatt på ett mycket bra sätt, vilket ingav respekt och förtroende. Enligt medarbetarna hade hon 

förmågan att öka självkänslan hos dem genom att hon lyssnade på dem och var bra på att hitta 

lösningar när det behövdes, samtidigt som hon utmanade dem i arbetet. 

 

4.1.4 Grupporienterade färdigheter 

Under intervjuerna framstod Chef 1 som mycket mån om goda relationer på arbetsplatsen, hon 

arbetade hårt för att de skulle trivas i gruppen, både på arbetet och utanför. Det fanns en önskan 

att de skulle ha kul tillsammans vilket hon ansåg driver gruppen framåt samt att hon var mycket 

mån om att kontoret skulle vara ett “VI”. När hon bedömde om medarbetarna hade gjort ett bra 

arbete tittade hon även på de mjuka värdena, om de bidrog till gruppen genom att dela med sig 

av idéer och förslag som underlättade gruppens arbete. Det lades därmed stor vikt vid att alla 

var öppna och hjälptes åt samt att alla bidrog till en bra gruppdynamik. 

 

“Nummer ett är att vi ska vara en homogen grupp och må bra för då kommer det andra. 

Hennes filosofi är att då levererar vi, mår vi bra med oss själva och med varandra så 

levererar vi det andra också” 

(Mimmi, medarbetare) 

 

Färdigheten att kunna delegera var något som Chef 1 tillämpade genom att hon var 

undervisande och genom att gav ut uppgifter till medarbetarna som de sedan fick förmedla till 

hela gruppen. Under intervjuerna framkom det även att det var viktigt för chefen att vara 

demokratisk, hon delegerade olika uppgifter till alla för att alla skulle kunna vara med och bidra. 
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När det kom nya medarbetare till arbetsplatsen fick hon dem att känna sig mycket välkomna 

och att de direkt blev en del av gruppen.  

 

4.2 Bank 2  

På Bank 2 har två medarbetare intervjuats för att beskriva sin kvinnliga chefs personliga-, 

mellanmänskliga-, och grupporienterade färdigheter. Intervjupersonerna var en manlig och en 

kvinnlig medarbetare. Nedan kommer en sammanställning av de båda medarbetarnas svar att 

presenteras.  

 

4.2.1 Bakgrund Chef 2 

Chef 2 var kontorschef, coach och säljledare för rådgivningskontoret på en bank i Västra 

Sverige. Hon ansvarade för kontorets- och dess personals utveckling och att bankkontoret nådde 

de uppsatta målen vad gällde marknadsandelar. Chef 2 hade femton medarbetare till sin hjälp 

och hade haft anställningen i drygt fem år.  

 

4.2.2 Personliga färdigheter 

Under intervjuerna framkom det att Chef 2 var mycket beslutsam och hade förklaringar på 

varför hon tog de beslut hon tog och var därmed tydlig i sitt budskap. Medarbetarna ansåg att 

hon var oerhört kompetent samt trygg i sin roll. Färdigheten beslutshantering hörde till chefens 

starka sidor. En annan egenskap, enligt medarbetarna, var att hon inte var speciellt känslostyrd 

och skulle aldrig tappa fattningen. Däremot tog hon hänsyn till hur andra mådde.  

 

“Hon vågar driva frågor och problem uppåt till sina chefer som vi inte trivs med på 

arbetsplatsen och hon har styrkan att våga säga ifrån” 

(Charlotte, medarbetare) 

 

Den manliga medarbetaren ansåg att Chef 2 besatt färdigheten självinsikt till viss del, hon kunde 

bli lite bättre på att känna av hur hon är när hon är stressad då hon kunde vara något ojämn i sitt 

sätt att vara. Medarbetaren ansåg att hon ibland kunde visa tendenser av ilska, stress och oro 



34 
 
 

och kunde därmed spilla över det på sina medarbetare, men över lag var hon lugn och mycket 

bra att ha att göra med. Om en krissituation skulle uppstå hanterade hon det på ett bra sätt, tog 

tag i orsaken till det och såg hur medarbetarna i teamet kunde ta hjälp av varandra för att lösa 

problemet och minska stressen. I sin roll som chef ansågs hon inte vara den mest kreativa, men 

besatt ändå den färdigheten genom att hon tog till sig andras idéer och gav beröm till 

medarbetarna. Det gjorde henne även prestigelös och respektfull, enligt medarbetarna. Det 

framkom även att hon var mycket ambitiös och driven. 

 

4.2.3 Mellanmänskliga färdigheter 

Det framkom under intervjuerna att Chef 2 bidrog mycket till trivseln på arbetsplatsen då hon 

var mycket öppen och hade lång erfarenhet av sitt yrke, vilket också bidrog till trygghet. Av 

medarbetarna framkom det även att Chef 2 var mycket mån om att sina medarbetare skulle må 

bra.  

 

“Hon anser att mår vi bra så presterar vi också bättre” 

(Charlotte, medarbetare) 

 

Medarbetarna ansåg att hon var en chef som visade intresse för dem, bjöd in till dialog och 

lyssnade på dem. Hade hon varit bortrest gick hon alltid runt till alla i gruppen och såg hur 

medarbetarna mådde och stämde av dagsläget. Att uppmuntra sina medarbetare var en stark 

sida hos Chef 2, hon hjälpte till när något kändes svårt och försökte hitta lösningar på det mesta. 

Det framkom under intervjuerna att hon hade förståelse för att alla medarbetare hade olika 

styrkor och svagheter och tog hänsyn till det. Dessutom bidrog hon till utvecklingsmöjligheter 

hos medarbetarna då hon ansåg att det var viktigt för individen. Egenskapen att utmana sina 

medarbetare stämde in på Chef 2 då hon var mycket resultatinriktad och ville ha ett 

framgångsrikt kontor. Medarbetarna ansåg dock att hennes motivationsförmåga kunde variera, 

när hon var bra så var hon mycket intresserad, engagerad och arbetade med öppna frågor. Det 

framkom av medarbetarna att hon visade uppskattning, var omsorgsfull samt en chef som de 

kände att de kunde anförtro sig till.  
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“Hon får oss att förstå varför vissa saker är viktigare än andra och kan därmed motivera oss 

till rätt saker” 

(Anton, medarbetare) 

 

Enligt medarbetarna var Chef 2 mycket engagerad i sitt arbete, hade en tydlig resultat- och 

målfokusering, hade full kontroll på resultat och vad de som team var bra på och vad de behövde 

bli bättre på. Det framkom dock att hon ibland kunde vara mycket kontrollerande då hon inte 

trivdes med att inte ha detaljkontroll. Förväntningarna på medarbetarna var chefen mycket 

tydlig med och kunde därmed informera, engagera och övertyga sina medarbetare på ett bra 

sätt. Medarbetarna påpekade att hennes tillgänglighet var mycket god, hon var ute bland 

medarbetarna i största möjliga mån och var alltid anträffbar, därmed hade hon alltid en stund 

över till sina medarbetare. Det bidrog till att hon även besatt färdigheten stödjande, då 

medarbetarna ansåg att det var lätt att gå till henne och föra ett resonemang och genom det 

stöttade hon dem i deras dagliga arbete. Det framkom under intervjuerna att hon var 

demokratisk, bjöd gärna in till dialog och var öppen för synpunkter så länge de var 

påverkningsbara. Dessutom var hon rättvis och behandlade alla lika.  

 

“Hon har en stabil värdekompass i sig”. 

(Anton medarbetare) 

 

Den mellanmänskliga färdigheten kommunikation tillämpade Chef 2 på ett kompetent sätt. När 

hon kommunicerade var hon mycket tydlig och begriplig, samt förmedlade mycket information 

för att medarbetarna skulle känna sig informerade och delaktiga. Konflikthantering var hon 

också bra på då hon inte var rädd för konflikter utan tog tag i dem direkt, vågade konfrontera, 

men gjorde det på ett ödmjukt sätt. Enligt båda medarbetarna ansåg hon att “tycker man något 

är dåligt eller fel ska man ta upp det direkt och diskutera kring det på ett rakt och ärligt sätt.”  

 

Att ge beröm och fira framgångar var en stark sida hos Chef 2, hon uppmärksammade alltid 

goda prestationer. Kritik var hon för det mesta bra på att ge, hon kunde ha förståelse för hur en 

medarbetare agerat men kunde ibland uttrycka sig lite hårt. Det framkom att hon var bra på att 

ge feedback, försökte alltid lyfta sina medarbetare istället för att sänka dem, samtidigt 

uppskattade hon att få feedback. Medarbetarna upplevde att Chef 2 var duktig på att se dem, 

vilket visade sig genom att hon lyfte upp deras styrkor, lät dem arbeta mer med sådant de var 
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bra på och tyckte var roligt. En annan färdighet som framkom var att chefen hade en fin 

maktbalans, hon tog den makt hon behövde. Däremot ansågs hon vara något dålig på att 

uppfylla andras självkänsla, på den punkten upplevdes hon vara lite kall. En medarbetare 

uttryckte sig: 

 

“Hon har tendensen att vara lite kall och uttrycka sig som att, passar det inte så är det bara 

att gå” 

(Anton, medarbetare) 

 

4.2.4 Grupporienterade färdigheter 

På Bank 2 hade de god sammanhållning, Chef 2 var mån om att ha en sammansvetsad grupp 

och arbetade mycket hårt för att skapa goda relationer på arbetsplatsen. Enligt medarbetarna 

trodde hon mycket på teamet och teamets prestation och ville därmed utveckla både teamet och 

varje enskild medarbetare. Det framkom under intervjuerna att hon besatt förmågan att få 

medarbetarna att arbeta lite hårdare och framåt genom att hon svetsade ihop gruppen och fick 

dem att tillsammans göra en framtidsplan för deras kontor. Det togs då fram konkreta bevis på 

hur deras kontor låg till och vad som krävdes för att de skulle bli bättre, hon var nära affären 

och visste exakt hur de skulle agera. Dessutom delade hon ut belöningar vid välgjort arbete. 

Ytterligare en färdighet hon tillämpade var delegering då det framkom att hon var mycket 

duktig på att delegera uppgifter.  

 

Medarbetarna ansåg att hon var en chef som inte ingick i innersta kretsen av gruppen men som 

hade förmågan att gå in i mitten när det behövdes, hon hade enligt båda medarbetarna “en bra 

balans”. När nya kom till arbetsplatsen var hon mycket mån om att ge dem trygghet, att vara 

närvarande och att skapa en tydlig struktur. Samtidigt fick dem blommor och presenter när dem 

började. En medarbetare uttryckte sig: 

 

“Där är hon väldigt kvinnlig och känslostyrd” 

(Anton, medarbetare) 
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4.3 Bank 3 

På Bank 3 har två medarbetare intervjuats för att beskriva sin kvinnliga chefs personliga-, 

mellanmänskliga-, och grupporienterade färdigheter. Intervjupersonerna var en manlig och en 

kvinnlig medarbetare. Nedan kommer en sammanställning av de båda medarbetarnas svar 

presenteras.  

 

4.3.1 Bakgrund Chef 3 

Chef 3 var sedan fyra år tillbaka ekonomichef och fastighetschef för en bank i Västra Sverige. 

Hon ingick även i företagsledningen och var direkt underställd Vd:n, samt medlem i styrelsen. 

Hon hade sex medarbetare i sitt team, fyra stycken arbetade inom ekonomi och två inom 

fastighetsskötsel och vaktmästeri. Hon började på arbetsplatsen för sju år sedan, först som 

redovisningschef för att sedan bli ekonomi- och fastighetschef och därmed även medlem i 

företagsledningen.  

 

4.3.2 Personliga färdigheter 

Under intervjuerna framkom det att medarbetarna ansåg att Chef 3 hade självinsikt och var 

medveten om sina brister. Den manliga medarbetaren tyckte att Chef 3 var kreativ och hade 

hela tiden nya tankar kring hur verksamheten skulle utvecklas, den kvinnliga medarbetaren höll 

dock inte med om det. Av medarbetarna framkom det att hon upplevdes som mycket ärlig och 

pålitlig genom att hon bland annat gav beröm till den som skulle ha det. I sociala sammanhang 

tog chefen inte så stor plats, hon upplevdes som försiktig och höll sig gärna lite i bakgrunden. 

 

Vid stressiga situationer ansåg medarbetarna att Chef 3 tog på sig lite för mycket arbete, de 

kunde dock alltid vända sig till henne när de själva kände sig stressade och fick då hjälp med 

avlastning. Vid beslutstagande involverades medarbetarna mycket eftersom hon ville att alla 

skulle känna sig delaktiga. Enligt den manliga medarbetaren hade hon inget behov av att visa 

sig duktig, utan fokuserade mer på att verksamheten fungerade och att alla mådde bra och 

hjälptes åt. En annan färdighet chefen besatt var god beslutshantering, enligt medarbetarna var 

hon bra på att inte ta förhastade beslut.  
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“Hon är mycket öppen för våra synpunkter, hon har en egen tanke också men är mån om att 

kompromissa” 

(Lennart, medarbetare) 

 

4.3.3 Mellanmänskliga färdigheter 

Enligt medarbetarna skapade Chef 3 trivsel på arbetsplatsen genom att hon var närvarande och 

uppmuntrade till utveckling. Det framkom att hon som oftast var tillgänglig och upplevdes som 

mycket lyhörd, hon hade dessutom stor förståelse och stort förtroende för sina medarbetare. Det 

framkom under intervjuerna att hon besatt färdigheten att kunna lyssna på sina medarbetare, 

vilket visades genom att hon bjöd in till dialog då de fick komma med idéer och förslag som 

hon oftast tog till sig. Av medarbetarna framkom det att hon tog stort hänsyn till deras känslor 

och var mån om deras välmående. Hon var mycket stödjande och förstående och därmed en 

chef som de alltid kunde vända sig till.  

 

“Hon är en chef som man har respekt för då man alltid kan gå och prata med henne samt att 

hon har ett behagligt sätt med glimten i ögat” 

(Lennart, medarbetare) 

 

De gånger Chef 3 stod inför en svår situation tog hon hjälp av sina medarbetare, därmed var 

hon även prestigelös. Hon framställdes som en mycket rättvis chef då hon behandlade alla lika. 

Att uppmuntra sina medarbetare hörde inte till hennes starkaste sidor men hon förmedlade att 

medarbetarna var duktiga och att hon litade på dem. Medarbetarna upplevde att hon utmanade 

dem i deras arbete då hon gav ut uppgifter som hon ville att dem skulle lösa på olika sätt. 

Därefter diskuterade de tillsammans och kom fram till en bästa lösning, vilket en av 

medarbetarna upplevde som motiverande. Det framkom att hon var mån om att medarbetarna 

skulle få utvecklas och stöttade alla former av utveckling. Medarbetarnas självkänsla påverkade 

hon inte speciellt mycket men hon upplevdes som en chef som såg sina medarbetare. Det 

framkom att hon var lyhörd och duktig på att visa uppskattning, speciellt i jobbigare perioder, 

då var hon noga med att höra av sig till sina medarbetare för att kontrollerar hur de mådde. 

 

“Varje morgon går hon runt till oss alla och säger hej och frågar hur vi mår, det gillar jag” 

(Lennart, medarbetare) 
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Färdigheten kommunikation tillämpade Chef 3 på ett kompetent sätt, då var hon tydlig i sitt 

budskap. Hon föredrog samtal som hölls “öga-mot-öga” och ville ha en öppen kommunikation, 

samt var bra på att informera så att alla skulle känna sig delaktiga. Enligt den kvinnliga 

medarbetaren upplevdes chefen som lite konflikträdd, tog inte tag i konflikter tillräckligt alla 

gånger utan skulle behöva sagt ifrån lite mer. Den manliga medarbetaren ansåg att när det 

uppstod en konflikt var chefen den som stöttade sin grupp och trodde på dem, hon sopade inte 

något under mattan.  

 

“Hon borde våga säga ifrån lite mer och ge mer negativ feedback” 

(Jessica, medarbetare) 

 

Feedback var något Chef 3 behövde bli bättre på då det ibland kunde vara så att medarbetarna 

fick be om feedback istället för att hon gav det klart och tydligt. Den kvinnliga medarbetaren 

skulle önska att hon var lite mer rak och hård, att vara mer tydlig med vad som kunde gjorts 

bättre och vad de behövde bli bättre på. Det framkom att chefen ansågs för det mesta vara bra 

på att ta och ge kritik men att hon skulle kunna blivit mer rak och tydlig när det kom till att ge 

negativ kritik. Den kvinnliga medarbetaren ansåg att chefen var otydlig och att de själva fick 

gå och be om kritik medan den manliga medarbetaren ansåg att hon gav kritik och dessutom 

vid rätt tillfälle så de förstod varför de fick den. 

 

Båda medarbetarna som intervjuades ansåg att Chef 3 var resultat- och målinriktad och att de 

visste vilka förväntningar hon hade på dem. De involveras mycket när det diskuterades kring 

hur de skulle uppnå målen, uppnådde de målen kunde de ibland gå ut och äta middag eller få 

en flaska vin, om de inte uppnådde målen diskuterade de för att se vad som behövde göras 

annorlunda. Den kvinnliga medarbetaren ansåg att chefen behövde bli mer övertygande, tydlig 

samt visa att det var hon som var chef. Den manliga medarbetaren ansåg att hon visade att det 

var hon som var chef och att hon var informativ, tydlig med att förklara vad hon ville och hur 

hon ville ha det. Han ansåg även att hon var övertygande, engagerande och undervisande. 

Färdigheten att lyssna och ge stöd tillämpade hon enligt medarbetarna, genom att alltid lyssnade 

och stöttade dem, både i arbetet och i det privata. Medarbetarna såg något annorlunda på hur 

hon tog sig an den makt hon besatt. Den manliga medarbetaren ansåg att hon var bra på 

maktorientering, att hon inte var makthungrig, sökte inte makten men att de visste vilken 
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position hon hade och att hon kunde styra därifrån om det behövdes. Samtidigt ansåg den 

kvinnliga medarbetaren att chefen kunde varit bättre på att tillämpa den makt hon besatt och på 

ett tydligare sätt visat att det var hon som var chef. Den kvinnliga medarbetaren upplevde det 

som att chefen inte ville ha makten och istället la över den på sina medarbetare så att de fick 

agera som informella chefer.  

 

4.3.4 Grupporienterade färdigheter 

På Bank 3 var gemenskapen mycket god, det var en mycket trevlig grupp som bjöd på mycket 

skratt och humor, vilket Chef 3 ansågs vara en del av.  

 

”Hon har insett att en verksamhet fungerar mycket bättre utan gnissel än med gnissel”. 

(Lennart, medarbetare ) 

 

Det framkom under intervjuerna att Chef 3 var duktig på att inspirera sina medarbetare genom 

att de fick vara delaktiga i beslut och diskussioner samt att chefen var duktig på att delegera 

uppgifter. Dessutom ansåg medarbetarna att hon var mycket mån om att alla skulle vara 

deltagande i gruppen samt att hon var duktig på att bemöta nya på arbetsplatsen och snabbt få 

in dem i gemenskapen. 

 

4.4 Bank 4 

På Bank 4 har två medarbetare intervjuats för att beskriva sin kvinnliga chefs personliga-, 

mellanmänskliga-, och grupporienterade färdigheter. Intervjupersonerna bestod av en manlig 

och en kvinnlig medarbetare. Nedan kommer en sammanställning av de båda medarbetarnas 

svar att presenteras.  

 

4.4.1 Bakgrund Chef 4 

Chef 4 var kontorschef för privataffären på ett flertal bankkontor i Västra Sverige. Till hjälp i 

vardagen hade hon två teamledare. Hon hade fullt personalansvar som innefattade 

utvecklingssamtal, uppföljningssamtal och lönesamtal för samtliga medarbetare i hennes grupp. 

I hennes grupp arbetade 27 stycken medarbetare. Hon hade arbetat som chef för ett av kontoren 
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i ett år och de andra kontoren sedan början av år 2016 då de gjorde en om-organisation. Tidigare 

var hon chef för samma grupp på ett av kontoren i nio år. Under ytterligare två år arbetade hon 

som företagsrådgivare inom banken. Nu var hon tillbaka i sin “ny-gamla” roll och trivdes 

jättebra med det. 

 

4.4.2 Personliga färdigheter 

På Bank 4 var trivseln hög och Chef 4 bidrog till det i största möjliga mån.  

 

“Hon har förmågan att ha en dubbelkombination, både väldigt resultatinriktad men också 

väldigt empatisk” 

(Jakob, medarbetare) 

 

Det framkom under intervjuerna att hon tog stor hänsyn till andras känslor i den mån det gick. 

Ibland var hon tvungen att agera på ett sätt som inte var önskvärt hos alla, till exempel vid 

förändringar men då var hon ute i mycket god tid och förberedde medarbetarna på det så att de 

skulle bli bekväma med kommande förändringar. Enligt medarbetarna var hon mycket tydlig, 

en mogen människa både allmänt och känslomässigt samt stark och trygg i sig själv. 

Medarbetarna påpekade att hon var mycket kompetent och alltid påläst samt att hon upplevdes 

som ärlig och pålitlig. Hon hade utstrålning och lätt för att prata samt att hon var glad, pigg och 

positiv. I sociala sammanhang vågade hon alltid bjuda på sig själv. 

 

“Hon har karisma, är jättesöt, fin rar och trevlig på alla sätt. På det sättet ingen ”chefstyp” 

för hon är väldigt ödmjuk och fin som människa” 

(Karin, medarbetare) 

 

En färdighet som Chef 4 tillämpade var god självinsikt, samt att hon var mycket målmedveten 

och driven. Hon såg alltid till att utveckla och utmana sig själv i sitt arbete. Färdigheten att vara 

kreativ besatt chefen då hon fick medarbetarna att tänka på ett alternativt sätt samt testa nya 

saker. Skulle ett förändringsförsök inte bli bra, då såg hon till att de testar igen på ett annat sätt. 

Hela tiden med en framåtanda och ett driv att utvecklas och bli bättre.  
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Stress hanterade chefen bra, hon skulle aldrig spilla över sin stress på medarbetarna. I de fall 

det var mycket stressigt visade hon aldrig det och försökte alltid hitta lösningar för att minska 

stressen och göra medarbetarna lugna. Blev det mycket stress i kundtjänst till exempel kunde 

hon hoppa in och arbeta med gruppen en stund. Det framkom att hon var mycket kompetent 

och bra på färdigheten beslutshantering genom att hon tog snabba beslut samt att medarbetarna 

blev involverade till viss mån. När hon tog beslut eller förändrade något var hon duktig på att 

argumentera och förklara varför hon tog de beslut som hon gjorde, vilket fick medarbetarna att 

förstå och acceptera beslutet, hon fick dem att bli lugna och trygga. I sitt budskap var hon 

mycket tydlig, det gick inte att misstolka vad hon menade samtidigt som hon var bestämd med 

vad hon tyckte och vad hon ville. Enligt medarbetarna framställde hon sin åsikt på ett sätt så de 

förstod och accepterade hennes åsikter och förslag. Av medarbetarna framkom det att hon var 

öppen för deras synpunkter, tyckte de annorlunda var de tvungna att argumentera för sin sak så 

att hon förstod varför de ville ha det annorlunda. Det krävdes därmed en förklaring och 

diskussion innan hon kunde tänka sig att kompromissa.  

 

4.4.3 Mellanmänskliga färdigheter 

Under intervjuerna framkom det att Chef 4 brydde sig mycket om sina medarbetare och var 

mån om hur de mådde, hon frågade och intresserade sig för dem. Om någons anhörig hade gått 

bort så fanns hon där och åkte och besökte personen eller om någon var sjuk under en längre 

tid agerade hon likadant. Därmed ansåg medarbetarna att chefen även tillämpade färdigheten 

att ge stöd i största möjliga mån. Den färdigheten visade sig även genom att hon var stödjande 

i arbetet på olika sätt, hon gav exempel på utbildningar som de skulle gå och som var 

individanpassade till varje specifik medarbetare, vilket de dessutom ansåg inspirerande och 

motiverande samt att de kände att hon utmanade dem i deras arbete. Medarbetarna ansåg att 

hon ingav respekt vilket bland annat hörde ihop med att hon brydde sig om sina medarbetare, 

de kände att de kunde lita på henne och anförtro sig till henne. Kände de frustration inför något 

som hade med arbetet eller arbetsplatsen att göra kunde de alltid gå och ventilera och diskutera 

saken med henne. Medarbetarna fick alltid tycka och tänka vad de ville enligt chefen men i 

slutändan var de ändå tvungna att agera som bestämt.  

 

Det framkom under intervjuerna att Chef 4 besatt färdigheten att motivera och påverka sina 

medarbetare, dels när det kom till att testa nya saker men även när de skulle ta till sig ny 
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information. Då hade hon noggranna genomgångar med medarbetarna för att förbereda dem på 

framtidens krav, hon ville att de skulle känna sig informerade och ha kontroll på vad som hände. 

Enligt medarbetarna motiverade hon dem genom sitt engagemang till både arbetet och till 

medarbetarna själva, enligt dem “pushade” och stöttade hon alltid dem när det kom till 

utmaningar och utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen, tvekade någon på sin förmåga fanns 

hon alltid där och trodde på dem. Enligt medarbetarna var hon mån om att de skulle hänga med 

och hela tiden “vara på tårna”, vilket de tyckte kändes roligt och stimulerande. Samtidigt 

framkom det att hon la ett stort ansvar på medarbetarna, hon gav dem möjligheten att utvecklas 

men då var de tvungna att se till att prestera och visa vad de gick för.   

 

En av chefens starka sidor var förmågan att ta bankens stora och tuffa mål och bryta ner dem 

till kontorets mål med en tydlighet kring vad hon ville med dem. På kontoret hade de 

avstämningar där hon noga gick igenom vilka förväntningar hon hade på varje medarbetare och 

vad hon ville att de skulle prestera. Samtidigt fick dem möjligheten att själva påverka och tycka, 

vilket de menade gav en känsla av “frihet under ansvar”. Det bidrog till att medarbetarna fick 

ta ett stort ansvar, men det ansåg dem var motiverande. Om dem inte hade presterat fullt ut så 

anklagade hon aldrig dem utan kom och frågade varför det hade blivit som det blivit. För att få 

medarbetarna att prestera lite extra så “triggade” hon dem genom att visa på siffror samt jämföra 

dem med andra kontor. Därmed visade hon på vad de andra kontoren hade åstadkommit och 

fick medarbetarna att känna att de kunde minst lika bra. Det framkom av medarbetarna att hon 

berömde dem direkt om de gjorde bra ifrån sig samt hyllade dem på kontorsmötena. Enligt 

medarbetarna var hon en mycket tillgänglig chef, hennes dörr stod alltid öppen när hon hade 

möjlighet samt att hon lyssnade mycket och väl på dem. 

 

“Hon är väldigt intresserad av hur det går för oss, hon kommer gärna in på rummet och 

sätter sig och vill veta hur det går med arbetet och hur man mår” 

(Karin, medarbetare) 

 

Ytterligare en färdighet som medarbetarna ansåg att Chef 4 besatt var förmågan att ta tag i 

konflikter på ett bra sätt, enligt medarbetarna var hon aldrig rädd för att ta tag i problem och 

konflikter utan tog upp det direkt och pratar med de berörda parterna, därmed arbetade hon 

mycket proaktivt. Enligt medarbetarna var hon bra på att säga ifrån om någon betedde sig 

felaktigt, samt att hon hade förmågan att ta och ge kritik och feedback på ett bra sätt. 



44 
 
 

Medarbetarna ansåg att hon var tydlig med när hon var nöjd och mindre nöjd samt att hon 

förmedlade det på ett sätt så de förstod och tog till sig kritiken utan att blir arga eller ledsna, 

hon gav konstruktiv kritik. Dessutom var hon mån om att berömma, få medarbetarna att känna 

sig duktiga och att de kunde, därmed bidrog hon även till att öka sina medarbetares självkänsla. 

Även belöningar förekom, mest verbalt, men även i form av blomstercheckar eller en lunch.  

 

Färdigheten att kommunicera var Chef 4 mycket bra på då hon var rak och tydlig i sitt sätt att 

kommunicera, tydlig med vad hon ville och vad banken ville med olika saker. Enligt 

medarbetarna höll hon sig kort, koncis och tog fram det viktigaste när hon kommunicerade och 

informerade. Dessutom höll hon sig alltid lugn och tydlig, både med medarbetare och kunder, 

hon fick dem att lyssna på henne genom att formulera sig på ett sätt som gjorde att de förstod. 

Under intervjuerna framkom det att chefen var noga med att informera, hon höll i 

informationsmöten minst en gång i veckan och förhöll sig till att alla skulle få informationen 

samtidigt. Enligt medarbetarna var hon därmed informerande, engagerande och övertygande. 

Slutligen tillämpade hon färdigheten makt på ett bra sätt, hon hade en god maktbalans. Ett 

exempel på det, enligt medarbetarna, var när hon satt med i ledningsgruppen, då var hon noga 

med att se till att hon fick den makt hon skulle ha för att få vara med och påverka.  

 

4.4.4 Grupporienterade färdigheter 

Ytterligare en färdighet Chef 4 ansågs tillämpa var förmågan att skapa god sammanhållning då 

hon var mycket mån om att ha en god samverkan och gemenskap på kontoret, ville att alla 

skulle hjälpas åt och bidra med det de kunde. Det framkom under intervjuerna att hon ville få 

medarbetarna att bli en grupp, gamla som unga, för att motverka små-grupperingar. 

Medarbetarna ansåg att hon var både överordnad och en i gruppen, vilket de tyckte var positivt. 

Hon hade sitt kontor mitt bland medarbetarna, vilket gjorde henne till en i gänget, samtidigt 

som hon hade sina egna uppdrag och beslut att fatta, som gjorde att hon skiljde sig från 

medarbetarna.   

 

“Man märker att hon är chef men ändå en i gänget” 

(Jakob, medarbetare) 
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4.5 Bank 5 

På Bank 5 har två medarbetare intervjuats för att beskriva sin kvinnliga chefs personliga-, 

mellanmänskliga-, och grupporienterade färdigheter. Intervjupersonerna bestod av en manlig 

och en kvinnlig medarbetare. Nedan kommer en sammanställning av båda medarbetarnas svar 

att presenteras.  

 

4.5.1 Bakgrund Chef 5 

Chef 5 har varit biträdande kontorschef i cirka tio år och hennes huvudansvar var privatgruppen 

på en bank i Västra Sverige. Från början hade hon arton medarbetare men idag var det tretton 

medarbetare som ingick i hennes arbetsgrupp. Hennes chefsansvar innefattade att se till att 

verksamheten fungerade på ett bra sätt, vilket hon gjorde genom att informera, planera och följa 

upp sina medarbetares dagliga arbete.  

 

4.5.2 Personliga färdigheter 

Kompetent, strukturerad, effektiv och bra på att fatta beslut var vad medarbetarna lyfte fram 

som Chef 5 starka sidor. Vid beslutsfattande fick medarbetarna vara delaktiga samt att de ansåg 

att hon i regel tog bra beslut som gynnade alla. En annan färdighet som medarbetarna ansåg att 

hon besatt var god självinsikt genom att hon var medveten om sina brister. De ansåg även att 

hon inte tillämpade så mycket känslor i sitt ledarskap, utan var mer tuff och rak, samt noga med 

att skilja på privatliv och arbetsliv.  

 

Att vara kreativ var en färdighet chefen tillämpade genom att hon hela tiden eftersträvade 

effektivare arbetssätt samt tillämpade företagets digitala kanaler mycket, enligt medarbetarna 

var hon mycket effektiv och driven på den punkten. Medarbetarna tyckte att hon ingav respekt 

och fick därmed också respekt av dem, vilket hon visade genom sin utstrålning och pondus 

samt rättvisa beteende. Det framkom att hon var mycket mån om att banken skulle vara en plats 

där man tillmötesgår alla människor på samma respektfulla sätt, oavsett kultur, religion och 

ekonomiska situation. 
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“Hon är rättvis genom att hon ser både personen och prestationen” 

(Kurt, medarbetare) 

 

Stresshantering är en färdighet som Chef 5 tillämpade på ett mycket kompetent sätt, enligt båda 

medarbetarna. Det gjorde hon genom att vara lugn och stresstålig och gjorde vad hon kunde för 

att avlasta medarbetarna om de kände sig stressade. I de fallen föreslog hon ofta att de antingen 

skulle samarbeta mer eller ta en dag ledigt.  

 

4.5.3 Mellanmänskliga färdigheter 

Medarbetarna framhävde Chef 5 som mycket delaktig i deras arbete och att hon var mån om att 

de skulle ha det bra och må bra. En annan färdighet som lyftes fram var att hon var mån om att 

stötta sina medarbetare. Det gjorde hon genom att hon hade stort förtroende för dem och lät 

dem arbeta i sina roller samt sköta sig själva utan att lägga sig i för mycket. Samtidigt berättade 

medarbetarna att hon var noga med att alltid finnas tillhands för dem. Intresse visade hon också, 

dels genom att vara med i den dagliga verksamheten samt genom regelbundna 

uppföljningssamtal med medarbetarna för att se hur de låg till och vad de behövde utveckla. 

Vidare skapade hon utvecklingsmöjligheter och erbjöd utbildningar eftersom hon ansåg att det 

var viktigt att individen hela tiden skulle utvecklas och få växa inom företaget om den ville. 

Under intervjuerna framkom det av medarbetarna att hon var mycket tillgänglig då hennes dörr 

alltid stod öppen, samt att hon var en chef som medarbetarna kunde anförtro sig till och som de 

litade på.  

 

“Hon är väldigt omsorgsfull, frågar ofta hur vi mår och försäkrar sig om att vi inte tar slut på 

oss själva i arbetet” 

(Maria, medarbetare) 

 

Enligt medarbetarna var hon tydlig med sina förväntningar på dem och satte upp tydliga mål 

för dem. De ansåg att hon även var informativ och övertygande då hon visste vad hon pratade 

om och kunde förklara vad hon menade på ett tydligt sätt, dessutom ansågs hon vara mycket 

engagerad i sina medarbetare. Dock fick de för mycket information som de egentligen inte 

behövde. Medarbetarna upplevde chefen som mycket demokratisk då hon alltid var öppen för 

diskussioner och att alla skulle få yttra sig. Att tillämpa färdigheten att motivera sina 
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medarbetare gjorde hon bland annat genom att de fick göra annat arbete än att bara vara på 

kontoret. De kunde få åka ut på skolor och representera banken eller att utvecklas inom ett nytt 

område eller arbetsuppgift genom att vara en dag på ett annat bankkontor. Enligt medarbetarna 

vågade chefen ge dem utvecklingsmöjligheter och utmaningar som gick utanför ”boxen”.  

 

En egenskap som Chef 5 kunde bli bättre på var att vara positiv överlag och ge positiv feedback, 

då hon i dagsläget lyfte fram mer av vad medarbetarna gjorde dåligt och vad som inte fungerade. 

Enligt medarbetarna behövde hon bli mer uppmuntrande genom att ge beröm. Det framkom av 

medarbetarna att hon ansågs vara mer resultat- och informationsfokuserad än uppmuntrande, 

kunde ibland bli att medarbetarna fick be om beröm, då gav hon det, men det var inte på initiativ 

av henne själv. Att ta kritik hade hon inga större problem med, kunde ibland gå i 

försvarsställning när kritiken utdelades i storgrupp, annars inga konstigheter. När det kom till 

att ge kritik så var hon mer tydlig i vad de gjort dåligt än vad de gjort bra. En av medarbetarna 

uttryckte sig: 

 

“Vi gör ju väldigt mycket bra också, men det ser hon inte lika mycket som det som är mindre 

bra, vilket är tråkigt” 

(Maria, medarbetare) 

 

Under intervjuerna framkom det att chefen utmanade medarbetarna i deras arbete då hon var 

mycket klar med hur de skulle göra saker och ting, vilket gjorde att om de ville avvika från 

hennes plan behövde de arbeta för att övertyga henne och då gällde det att de även lyckades 

med uppgiften sen. Att kompromissa var inte något som hon gjorde alltför ofta, det hände 

ibland, men även då var medarbetarna tvungna att övertyga henne. Ytterligare en färdighet hon 

tillämpade var god konflikthantering, hon var inte rädd för att ta tag i konflikter utan det 

hanterade hon proaktivt med de berörda. Då var hon mycket rak och tydlig med vad som var 

acceptabelt beteende och inte.  

 

“Hon kan uppfattas som lite väl rak ibland, att det kunde vissa gånger vara bättre att ta en 

lite krokigare väg för att få med alla på tåget” 

(Kurt, medarbetare) 

 



48 
 
 

Enligt medarbetarna var chefen mycket mål- och resultatfokuserad samt uppgiftsorienterad. När 

de hade uppnått målen kunde hon belöna med en “afterwork”, hade de presterat sämre så 

diskuterade de vad som orsakat att de inte nådde hela vägen, vad de skulle göra för att lyckas 

och vilka hjälpmedel de behövde för det. Makt tillämpade hon på ett bra sätt då hon inte var en 

chef som sökte makt, hon ville snarare se till att alla mådde bra och gjorde ett bra arbete, men 

behövdes det så satte hon givetvis ner foten.  

 

4.5.4 Grupporienterade färdigheter 

Medarbetarna på Bank 5 ansåg att gemenskapen på arbetsplatsen var mycket bra, vilket Chef 5 

var mån om att det skulle vara och bidrog till. Enligt medarbetarna främjade hon goda relationer 

på arbetsplatsen genom att hon höll ihop gruppen så att de var nära och att det fanns ett “VI”. 

En annan färdighet hon besatt var att hon gjorde sin personal deltagande i arbetet genom att de 

tillsammans diskuterade och satte upp planer för framtiden. Hon hade idéer men ville att 

medarbetarna först skulle säga sina idéer och vad de ville göra framöver innan hon bidrog med 

sina. Medarbetarna lyfte fram chefen som mycket bra på att bemöta nya, hon fick dem att känna 

sig välkomna in i gruppen och gav dem trygghet.  
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5. Analys 
Analysen utgår från att säkerställa att problemformulering och syfte med föreliggande studie 

uppfylls. För att uppnå detta kommer studien att analyseras med hjälp av analysförklaringen 

som presenterats i 3.3.4 samt figur 3.1. Genom att analysera resultatet i föreliggande studie 

och relatera det till tidigare forskning inom området besvaras studiens problemformulering 

och syfte i slutsatsen. De tre faktorer som studiens analys utgår från är: personliga-, 

mellanmänskliga- och grupporienterade färdigheter.  

 

5.1 Personliga färdigheter 

Enligt teorin, Whetten et al. (1994), ska det goda ledarskapet innefatta en del personliga 

färdigheter. Dessa är; en god självinsikt, god förmåga till stresshantering, beslutshantering och 

kreativitet.  

 

5.1.1 Självinsikt 

Självinsikt är den första personliga färdigheten, vilket fanns hos de kvinnliga cheferna på 

bankkontoren i föreliggande studie. Enligt Whetten et al. (1994)grundar sig självinsikt i att som 

chef känna sig själv och ha stor kunskap om sina egenskaper och förmågor för att kunna leda 

andra på ett effektivt sätt. I studien framkom det att de kvinnliga cheferna uppgavs ha god 

självinsikt vilket medarbetarna ansåg berodde på att cheferna ser och förstår sina brister. 

Självinsikten uttrycks genom att cheferna tar hjälp när de behöver, att de skaffar sig mer 

kunskap om de känner att de brister i sin kompetens, samt att de ser till att utvecklas i sin 

position som chef. Det kan liknas vid att de fyra cheferna kan acceptera sin sårbarhet och sina 

svaga sidor och därmed inte känner någon ilska när de konfronteras med sina svagheter, vilket 

Powell (2012) anser är ett beteende som ligger till grund för ett effektivt ledarskap samt att det 

är den typen av ledarskap som behövs inom dagens företag. Det kan kopplas ihop med de 

personliga färdigheterna som, enligt Whetten et al. (1994), handlar om att som chef förstå den 

mellanmänskliga orienteringen, att förstå sig på beteenden och relationer i mötet med andra 

människor. Eagly (2007) och Powell (2012) menar att kvinnliga chefer i stor utsträckning ser 

sina medarbetare som egna individer och behandlar dem på ett individuellt sätt, vilket även har 
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en tydlig koppling till Staren (2009) som i sin studie anser att medarbetare efterfrågar chefer 

och ledare som förstår olikheter och det faktum att alla uppskattar olika saker.  

 

Att som ledare se individen är något som alla cheferna i föreliggande studie gör, de är både 

grupp- och individorienterade. Att vara mycket individorienterad kännetecknas av att som chef 

arbeta för mer än bara ekonomiska resultat och att därmed lägga fokus på att ha medarbetare 

som mår bra och som genom att bli sedda kan göra ett bättre arbete. Det hör även ihop med hur 

teorin beskriver kvinnliga ledaregenskaper, som till exempel förmågan att se utanför boxen, se 

det som medarbetaren behöver och inte bara det verksamheten behöver, samt lyckas 

sammanföra företagets mål med den enskilde individens mål. Det kan kopplas ihop med de 

kvinnliga cheferna i studien då de har stor förmåga att se den enskilda individen samtidigt som 

de är resultat- och målinriktade och därmed får sina medarbetare att prestera lite extra. Därmed 

ger det en indikation på att det borde vara fördelaktigt att rekrytera fler kvinnliga chefer och 

därmed få verksamheter att, i den utsträckning det är möjligt, tillämpa kvalitativ jämställdhet 

bland chefer på ledande positioner.  

 

5.1.2 Stresshantering 

I föreliggande studie framkom det att cheferna tillämpar den andra personliga färdigheten, god 

stresshantering, vilket enligt deras medarbetare innebär att de agerar lugnt och tålmodigt i 

stressiga situationer. De skapar även ett samarbete i gruppen genom att delegera ut uppgifter 

till dem som har det mindre stressigt så att alla kan hjälpas åt. Cheferna gick själva in vid 

stressiga situationer och avlastade medarbetarna vilket visar att de bryr sig och att de inte anser 

sig vara bättre än sina medarbetare. Det framkom att samarbete är viktigt för alla cheferna och 

att de anser att alla måste hjälpas åt för att lyckas, vilket kan skapa någon from av trygghet i 

gruppen samt att det kan inge både respekt, förtroende och motivation hos medarbetarna. Det 

indikerar att de kvinnliga cheferna inte har behov av att visa sig duktiga eller att glänsa, de vill 

vara en i teamet. Att agera på ett sådant sätt återfinns i teorierna om det transformerande 

ledarskapet (Bass, 1997) och det goda ledarskapet (Yukl, 2010) samt i Starens (2009) studie, i 

vilken medarbetare värdesätter chefer som föregår med gott exempel.  

 

Föreliggande studie visar även att cheferna ansågs vara mycket förstående för sina medarbetare 

i stressiga situationer vilket bidrog till en lugnande effekt på hela gruppen. Enligt, Whetten et 
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al. (1994), syftar god stresshantering till att som chef skaffa sig strategier för att hantera 

stressfaktorer, administrera tiden på bästa sätt samt att delegera arbete. Om tiden kan hanteras 

på ett effektivt sätt kan det reducera stress och stressfaktorer både för chefen själv och dess 

omgivning, vilket kan bidra till en välmående arbetsgrupp. Cheferna i föreliggande studie 

visade stor förmåga att delegera och fördela arbetsuppgifter för att på så sätt avlasta de 

medarbetare som för tillfället befinner sig i en stressig arbetssituation. Det ger en indikation på 

att cheferna hanterade stress och stressiga situationer på ett bra sätt. Samtidigt agerade cheferna 

alltid effektivt då de märkte att deras medarbetare var stressade, antingen genom att se till att 

alla på arbetsplatsen hjälptes åt, att erbjuda en dag ledigt eller att arbeta med friskvård. Detta 

återfinns i teorin, kvinnliga chefer är omsorgsfulla och vill ta hänsyn till andras känslor och 

välmående, vilket i sin tur kan stärka arbetsgruppen som team då alla hjälps åt och stöttar 

varandra. Relationen till chefen förbättras då också om medarbetarna känner att chefen förstår 

och stöttar dem och alla på arbetsplatsen mår och presterar bättre om arbetsförhållandena är 

goda. Agerar en chef på ett sätt kan det bidra till att hela arbetsgruppen agerar likadant, vilket i 

det här fallet är mycket positivt.   

 

5.1.3 Beslutshantering  

Enligt Whetten et al. (1994) är det avgörande att som chef se framåt, se kommande förändringar 

och fatta snabba beslut, vilken är den sista personliga färdigheten en chef bör utveckla för ett 

bra ledarskap. Maccoby (2010) menar att medarbetare motiveras av och föredrar chefer som 

tillåter delaktighet i beslutsfattandet och som tar snabba beslut. I föreliggande studie har det 

framkommit att samtliga chefer involverar sina medarbetare i de beslut som är relevanta att 

involvera dem i, vilket återfinns hos Powell (2012), som menar att kvinnliga chefer uppvisar 

ett mer demokratiskt beslutsfattande. Det framkom i föreliggande studie att cheferna är bra och 

effektiva i sitt sätt att fatta beslut då fyra av fem chefer uppgavs vara snabba och effektiva i sitt 

beslutsfattande och tydliga med att det är dem som fattar besluten. Samtidigt har de alltid en 

tydlig motivering till varför de tar de beslut som de tar, vilket indikerar att de vill vara mycket 

informativa så att alla ska förstå, men samtidigt för att de vill visa att de tar hänsyn till 

medarbetares känslor som, enligt Eagly (2007), anses höra till kvinnliga chefers 

ledaregenskaper. I studien ansågs en av cheferna vara mer kompromissvillig än de övriga fyra 

och lyssnar mer till sina anställdas synpunkter, vilket är det som Arhén och Zaar (1997) samt 

Jacobsen och Thorsvik (2008) anser karaktäriserar kvinnliga chefer, de är kompromissvilliga 
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och tar stor hänsyn till andras åsikter och synpunkter, vilket majoriteten av cheferna i 

föreliggande studie gör. Det kan skapa engagemang och motivation hos medarbetarna, det kan 

dock också hämma verksamhetens utveckling att som chef lyssna och ta hänsyn till allas 

synpunkter, då risken finns att verksamheten inte utvecklas framåt. Att cheferna agerar på ett 

deltagande men ändå bestämt sätt när de tar beslut kan tänkas höra ihop med det teorin anser; 

att kvinnliga chefer har förmågan att få sina medarbetare att prestera lite extra. En medarbetare 

vill vara delaktig men samtidigt veta i vilken utsträckning, vilket kan skapa trygghet och 

motivation. 

 

5.1.4 Kreativitet  

Samtliga chefer upplevs i föreliggande studie överlag besitta den personliga färdigheten att vara 

kreativa genom att de är innovativa i sitt sätt att arbeta. De bidrar med egna idéer som kan hjälpa 

till och utveckla arbetssättet och verksamheten. Det fanns en inriktad syn på framtiden och 

förändring hos cheferna, att deras bankkontor hela tiden skulle försöka ligga steget före för att 

leva upp till framtidens krav. Dessa egenskaper indikerar att de kvinnliga cheferna tillämpar 

den transformerande ledarstilen, vilket enligt teorin är en ledare som är inriktad på förändring i 

hög grad (Bass, 1997). Samtidigt värnar cheferna om andras idéer utan att se det som en 

prestigeförlust, de ser det istället som en utveckling för hela gruppen. Eftersom de värnar om 

att alla ska hjälpas åt med nya idéer belönas en medarbetare som kommit med en bra idé, 

framförallt genom att få beröm inför hela gruppen. Ett sådant belöningsbeteende kan kopplas 

till det teorin, Bass (1997), menar att en transaktionell ledare tillämpar samt att det är ett 

beteende som enligt Eagly och Carli (2003), anser hör till manliga chefers ledarskap. Vilket 

därmed kan visa att en viss mäng av belöningar är uppmuntrande för medarbetarna, så länge 

det inte enbart utges för att få medarbetarna att prestera utan även för att som chef visa 

uppskattning. När en ledare inte ser det som en prestigeförlust att ge ära till andra, menar 

Jacobsen och Thorsvik (2008) att det visar på en mer flexibel ledarstil, vilket kvinnliga chefer 

anses tillämpa i stor utsträckning. Den flexibla ledarstilen grundar sig på samarbetsorientering 

och intuition vilket skapar innovation och nytänkande. Enligt Maccoby (2010) vill medarbetare 

ha chefer som lyssnar på deras idéer och tar till sig deras förslag samt ger beröm om förslaget 

anses bra. I föreliggande studie var cheferna mycket måna om att lyssna på sina medarbetare 

och deras idéer, vilket medarbetarna såg som en motivationsfaktor. Det kan kopplas till den 

flexibla ledarstilen och den drivkraft som alla cheferna ansågs besitta. Det framkom att de 
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arbetar drivet och hårt för att ha ett framgångsrikt kontor samt att de är måna om ett gott 

samarbete. Enligt medarbetarna vet cheferna vad de vill uppnå men inte exakt hur, då involverar 

de medarbetarna istället för att lägga allt på sig själva, vilket framställs som en styrka och något 

som, enligt Eagly et al. (2003), överensstämmer med typiska egenskaper hos kvinnliga chefer. 

 

5.2 Mellanmänskliga färdigheter 

Enligt teorin, Whetten et al. (1994), innebär de mellanmänskliga färdigheterna; en god förmåga 

till kommunikation, att lyssna och ge stöd, motivera och påverka andra samt konflikthantering.  

 

5.2.1 Kommunikation  

I föreliggande studie framkom det att medarbetarna upplever sina kvinnliga chefer som mycket 

raka och tydliga i sitt sätt att kommunicera och informera. De ansågs vara måna om att alla ska 

bli informerade och därmed känna sig delaktiga, vilket indikerar att samtliga chefer tillämpar 

den första mellanmänskliga färdigheten, kommunikation. Enligt Whetten et al. (1994) handlar 

kommunikation framförallt om att fokusera på att vara tydlig i sitt sätt att kommunicera för att 

säkerställa att information tas emot och uppfattas på rätt sätt. I stort sett ansågs cheferna 

informera på ett bra sätt. Enligt medarbetarna finns det aldrig någon osäkerhet i vad cheferna 

vill kommunicera och förmedla då de är mycket tydliga i sitt budskap, det kunde dock bli för 

mycket information emellanåt. Föregående resonemang indikerar att de kvinnliga cheferna är 

noga med att informera då de vill vara säkra på att samtliga medarbetare får den information de 

behöver. Det i sin tur kan bero på stereotypa förväntningar som finns angående kvinnor, att de 

kan anses vara osakliga och otydliga. Genom att agera på det sätt som cheferna gör i studien 

uppfattas de inte som otydliga eller ospecifika i sin position och slår därmed hål på stereotypa 

förväntningar, vilket kan vara orsaken till att de ibland informerar för mycket. De vill samtidigt 

att alla ska förstå och känna sig delaktiga och därmed vara sina medarbetare till lags så gott det 

går. Enligt Eagly och Johannesen-Schmidt (2001) samt Fagerfjäll (2003) är kvinnliga chefer 

inriktade på kommunikation. Samtidigt menar Maccoby (2010) och Staren (2009) att 

medarbetare tycker det är viktigt att ha en kontinuerlig kommunikation med sin chef samt att 

de efterfrågar mycket information för att få en känsla av delaktighet vilket kan innebära att 

medarbetare egentligen hellre vill få för mycket än för lite information.  
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5.2.2 Lyssna och ge stöd 

Det framkom i föreliggande studie att de kvinnliga cheferna är stödjande och tillgängliga i det 

dagliga arbetet som, enligt Whetten et al. (1994), innebär att tillämpa färdigheten att lyssna och 

ge stöd som i sin tur ansågs vara nyckeln till motivation. Författarna menar att som chef är det 

viktigt att lyssna på sina medarbetare för att kunna ge dem stöd i det dagliga arbetet. I studien 

framkom det även att medarbetarna känner att de kan anförtro sig till sina chefer och vända sig 

till dem när de behöver. Medarbetarna anser att deras chefer lyssnar samt att cheferna visar 

intresse för sina medarbetare genom att alltid stämma av med dem hur de mår för att se om de 

kan hjälpa de med någonting, både arbetsrelaterat och privat. Det indikerar att samtliga chefer 

har utvecklat den andra mellanmänskliga färdigheten, att lyssna och ge stöd. Eagly et al. (2003) 

menar att det transformerande ledarskapet handlar om att visa intresse och stötta sina 

medarbetare, vilket återfinns tydligt i studien då en av cheferna ansågs visa intresse genom att 

hon uppmärksammar småsaker, som till exempel att hon ger sina medarbetare geléhallon på 

alla hjärtansdag och små kort när hon anser att medarbetarna behöver en liten “push” och 

liknande. En annan chef stödjer sina medarbetare i dess arbete genom att hon låter de göra det 

de tycker är roligt och mindre av det som de tycker är mindre roligt. Det visar på att hon 

uppmärksammar deras starka sidor, vilket var en del i de kvinnliga chefernas ledarskap som 

medarbetarna värdesatte högt. Den sidan ansåg medarbetarna vara den “kvinnliga”, vilket kan 

kopplas till Maccoby (2010) och Staren (2009) som menar att medarbetare vill ha chefer som 

lyssnar och ger stöd. Enligt Tengblad (2009) är förutsättningen för medarbetarskapet att 

medarbetaren får god stöttning av sin chef i det dagliga arbetet, vilket kan härledas till 

föreliggande studie.  

 

5.2.3 Motivera och påverka  

I studien framkom det tydligt att samtliga chefer är måna om att bidra till medarbetarnas 

utveckling och de anser även att utvecklingsmöjligheter på arbetet är avgörande för den 

individuella utvecklingen. Det överensstämmer med tidigare studier om den transformerande 

ledarstilen som anser det viktigt att stimulera medarbetares intellektuella stimulans (Bass, 

1997). Enligt medarbetarna ger cheferna förslag på utbildningar och utvecklingsmöjligheter för 

att medarbetarna ska känna att de besitter den kunskap de behöver. Att de kvinnliga cheferna 

uppges vara måna om medarbetarnas utveckling kan förklaras med det som Maccoby (2010); 



55 
 
 

Tengblad (2009) samt Yukl (2010) menar, att det är viktigt att ha chefer som utmanar och 

utvecklar sina medarbetare för att de ska bli motiverade och kunna arbeta på ett effektivt sätt. 

Det kan dels handla om att cheferna i sig är otroligt drivna och effektiva i sitt ledarskap, dels 

att de själva kan ha fått arbeta hårt för att komma dit de är idag. Det i sin tur kan härledas till 

de stereotypa förväntningar och det faktum att flertalet individer, enligt Powell (2012), väljer 

att ha en manlig chef framför en kvinnlig chef. Det kan innebära att cheferna i studien har fått 

arbeta mycket hårt för sin position och att de därmed vill ge sina medarbetare 

utvecklingsmöjligheter därför att de av egen erfarenhet känner till betydelsen av stöd i 

arbetslivet Att utveckla medarbetares intellektuella förmågor kan bidra till mer än bara ökad 

kompetens, det kan bidra till ökad trivsel och engagemang på arbetsplatsen, då medarbetare 

känner att de blir sedda. Det går att koppla till det transformerande ledarskapet som, enligt Bass 

(1997), i högsta grad går ut på att skapa engagemang hos medarbetare genom att bidra till deras 

välmående.  

 

I föreliggande studie framkom det att cheferna anses vara mycket resultat- och målinriktade 

vilket upplevs som motiverande bland samtliga medarbetare. Det tar sig uttryck i att cheferna 

visar på mål, siffror och statistik på hur andra kontors resultat vilket, enligt medarbetarna, 

motiverar dem till att prestera lite mer. Sättet som medarbetarna beskriver sina kvinnliga chefers 

agerande i förhållande till mål och resultat är det teorin menar hör till det manliga ledarskapet, 

att manliga chefer är mer resultat- och målinriktade (Eagly & Carli, 2003). Kvinnor framställs 

istället som känslosamma, försiktiga och mjuka. Att kvinnorna i studien är mål- och 

resultatinriktade motsäger de stereotypa förväntningar på kvinnor som särskilt fokuserade på 

att skapa sammanhållning framför mål och resultat. De kvinnliga cheferna i studien har en 

kombination av egenskaper som teorin lyfter fram som både manliga och kvinnliga 

ledaregenskaper. Jordan och Troth (2011) menar att kvinnor har stor förmåga att få sina 

medarbetare att prestera lite extra och att det som chef är viktigt att lägga vikt vid 

tillfredsställelse och prestation hos sina medarbetare för att kunna motivera till en bra 

ansträngning samt bistå med utvecklingsmöjligheter (Whetten et al., 1994). De kvinnliga 

cheferna arbetar aktivt med att utveckla sina medarbetare genom att erbjuda utbildningar, nya 

arbetsuppgifter eller ge medarbetarna ansvar och förtroende att leda gruppen i något projekt. 

De ser även till individernas egna kunskaper och förmågor, vilket visar att medarbetarnas 

utveckling är högst individuell men samtidigt säkerställer cheferna att medarbetarnas kunskaper 

gynnar teamet och verksamheten i stort. Mot denna bakgrund är det tydligt att cheferna i 



56 
 
 

föreliggande studie har utvecklat den tredje mellanmänskliga färdigheten, förmågan och 

egenskapen att motivera och påverka andra.    

 

I föreliggande studie framkom det att cheferna är duktiga på att bryta ner de stora och 

övergripande målen till kontorsmål och individuella mål samt att det tydligt framgår vilka 

förväntningar de har på sina medarbetare, vilket medarbetarna såg som en motivationsfaktor 

till att prestera och uppfylla målen. Föregående resonemang indikerar att kvinnliga chefer kan 

anses vara bättre på att se varje medarbetare på ett individuellt sätt samt att de är mer 

relationsinriktade än uppgiftsinriktade. Samtidigt kan det kopplas ihop med det 

transformerande ledarskapet, som menar att ledare ska arbeta för att skapa mening med arbetet 

hos medarbetare och skapa en miljö som är motiverande för dem, vilket skapas genom att 

förmedla tydliga mål och kunna ge beröm för genomförda prestationer (Whetten et al., 1994). 

I studien framkom det att när kontoren inte uppnår de tänkta målen samlar cheferna sina 

medarbetare för en gemensam diskussion då de går igenom varför de inte nådde målen samt 

vilka förbättringar de kan göra för att nå dem, något som återfinns hos Maccoby (2010), som 

menar att medarbetare vill ha chefer som är tydliga med företagets mål samt att de vill veta 

vilka förväntningar cheferna har på dem.  

 

I föreliggande studie framkom det att två av fem chefer är bra på att ge feedback och kritik, 

medan de andra tre behöver utveckla förmågan att ge kritik, både positiv och negativ. 

Medarbetarna ansåg att de ofta får höra vad de gör dåligt men inte så ofta vad de gör bra. Staren 

(2009) påpekar att medarbetare värdesätter chefer som ger kritik, feedback och återkoppling 

mycket högt men att det tydligt ska framgå varför medarbetarna får den kritik som de får. I 

studien framkom det att medarbetarna efterfrågar en tydlighet när det gäller kritik över lag, både 

positiv och negativ. De ser helst att de inte ska behöva gå och be om det själva utan ser det som 

en självklarhet att chefen ska återkoppla om detta. Tre av fem chefer ansågs vara sämre på att 

återkoppla och ge feedback. Feedback och kritik är något som många tycker är svårt, att tre av 

fem chefer är något sämre på det kan indikera att det finns en rädsla för att göra någon besviken 

samt att chefen gärna vill bli omtyckt. Att som medarbetare få feedback, återkoppling och kritik 

kan skapa trygghet och en känsla av att bli sedd samt att det skapar ett bättre beteende hos 

medarbetarna. Känner de att de aldrig får positiv feedback minskas deras engagemang och 

risken finns att de utvecklar stress. Detta märktes hos en av medarbetarna som kände sig 

otillräcklig och missnöjd därför att medarbetaren inte fått chefens feedback på sitt arbete. 
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Bass (1997) menar att transformerande ledare har stor förmåga att utmana och motivera sina 

medarbetare i arbetet och få dem att prestera lite extra. I föreliggande studie ansåg medarbetarna 

att cheferna är måna om att motivera sina medarbetare på olika sätt, det kan vara allt från att 

erbjuda sina medarbetare att arbeta på ett annat kontor under en dag för att få djupare kunskaper 

inom sitt område, fördela utmanande uppgifter, låta medarbetarna bli involverade i beslut och 

låta dem ta mycket eget ansvar eller att överraska med ett evenemang av något slag. Powell 

(2012) menar att kvinnor är duktiga på att motivera sina medarbetare och bra på att dela ut 

belöningar, vilket överensstämmer med medarbetarnas svar i studien. När medarbetarna känner 

att cheferna är måna om dem blir de mer motiverade och presterar bättre. Flera manliga 

medarbetare påpekade under intervjuerna att de var mycket imponerade och tyckte mycket om 

sina kvinnliga chefer för att de har en kombination av egenskaper, de anses ha både den mjuka 

sidan med ömsesidighet, överraskningar, samverkan och gemenskap samtidigt som de anses 

vara mycket resultat- och målfokuserade och tydliga med vad de förväntar sig av sina 

medarbetare. Det indikerar att de kvinnliga chefernas mest starka sida är deras förmåga att 

tillämpa en kombination av egenskaper som anses både manliga och kvinnliga, en 

“dubbelkombination”. Att det var flest manliga medarbetare som var positiva till detta kan ha 

att göra med att män i större utsträckning än kvinnor tror att kvinnliga chefer är mer mjuka 

vilket kan kopplas ihop med tidigare studier som menar att män väljer män för de tror sig veta 

hur de agerar. Det kan även vara så att stereotypa förväntningar hägrar, de tror att män är mer 

raka, tydliga och okomplicerade än kvinnor.  

 

De kvinnliga cheferna uppvisade vissa skillnader när det kom till hur de tillämpade makt, men 

det framkom att alla var mycket angelägna om att ha den makt som hör till deras position. House 

och Aditya (1997) menar att för att som chef få respekt av sina medarbetare krävs det förmåga 

till maktbalans, alltså en förmåga att tillämpa makt på ett korrekt och föredömligt sätt. Enligt 

medarbetarna har cheferna den förmågan i viss utsträckning, en av cheferna skulle behöva 

förtydliga sin maktposition, en annan utmärker sig genom att vara alldeles för kontrollerande 

och ibland utnyttja makten, medan de andra tre verkligen söker den makt som behövs och 

arbetar för att positionera sig på rätt sätt i olika situationer och sammanhang. Enligt tidigare 

studier om manliga chefers ledaregenskaper och det transaktionella ledarskapet är män mer 

benägna att ha makt än kvinnor. Föreliggande studie motbevisar detta då de kvinnliga cheferna 

tar den makt de behöver i de flesta fall vilket, enligt Whetten et al. (1994), är avgörande för att 
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få inflytande och därmed anses vara en bra chef. Tillämpar en chef för lite makt finns det risk 

för att bli utnyttjad och inte respekterad, vilket kunde avläsas hos en medarbetare till en av 

cheferna som hade svårt att ta den makt hon borde. Medarbetaren kände snarare att chefen 

överlämnade makten till medarbetarna vilket resulterade i att medarbetaren förlorade respekten 

för chefens sätt att agera som chef. Detta då medarbetaren upplevde sig ha samma tillgång till 

makt som chefen. En av de andra cheferna som har en tendens att utnyttja makten för mycket 

får inte heller full respekt då medarbetaren antydde att chefen skräms och att det beror på att 

hon är stressad.  

 

5.2.4 Konflikthantering  

Teorin indikerar att konflikter är svåra att hantera på ett bra sätt, vilket gör att som chef är det 

avgörande att utveckla egenskaper som att identifiera källan till konflikten, ha förmågan att 

välja ut de bästa strategierna för att lösa konflikten samt att ha en välutvecklad förmåga att veta 

hur konflikten och de inblandade ska konfronteras (Whetten et al., 1994). I föreliggande studie 

framkom det att samtliga chefer är bra på att hantera konflikter överlag, vilket visar att även 

den sista mellanmänskliga färdigheten, konflikthantering, återfanns hos cheferna. Konflikter 

och problem tas om hand direkt och vederbörande konfronteras av cheferna som går till botten 

med problemet och konflikten på ett rakt och ärligt sätt. Det finns en skillnad mellan vad som 

anses höra till kvinnliga respektive manliga ledaregenskaper, män anses i tidigare studier vara 

starkare när det kommer till att ta tag i konflikter än kvinnor. Några av cheferna anses arbeta 

proaktivt med konflikter, men en av cheferna upplevs som lite väl rak i sitt sätt att hantera 

konflikter medan en annan anses vara något konflikträdd. Chefen som beskrevs som 

konflikträdd anses ha svårt för att våga stå på sig och stå för att det är hon som är chef. Enligt 

Maccoby (2010) och Staren (2009) föredrar medarbetare chefer som kan ta tag i konflikter och 

som ser till att de snabbt blir lösta. Att ha en chef som kan ta tag i konflikter och vara rak i en 

sådan situation kan höra ihop med respekt. Om medarbetarna känner att de vet var de har sin 

chef i svåra situationer och vet att chefen inte accepterar sådant som inte är bra kan det skapa 

en stor respekt mellan parterna. Det i sin tur kan skapa en tryggare relation och kan bidra till att 

medarbetaren kan anförtro sig till sin chef och lättare acceptera när chefen kommer med 

negativa besked eller när ett beslut som inte gynnar den enskilda medarbetaren måste fattas.  
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5.3 Grupporienterade färdigheter 

Enligt Whetten et al. (1994) består de grupporienterade färdigheterna en chef bör utveckla för 

ett effektivt ledarskap, förmågor som sammanhållning och samverkan, målhantering samt 

förmågan att vara rättvis och inge respekt.  

 

5.3.1 Sammanhållning och samarbete  

I föreliggande studie framkom det tydligt att samtliga chefer arbetar för en god 

sammanhållning, de värnar om gemenskap och goda relationer både på och utanför 

arbetsplatsen vilket kan indikera att de kvinnliga cheferna tillämpar den transformerande 

ledarskapsstilen. Samtidigt är det ett bevis på att de kvinnliga cheferna bemästrar den första 

grupporienterade färdigheten, sammanhållning och samarbete. Fagerfjäll (2003) beskriver 

kvinnans ledarskap som inriktat på samverkan vilket överensstämmer med föreliggande studie. 

Det framkom genom att de kvinnliga cheferna är måna om att det finns en “VI”-känsla och att 

alla på arbetsplatsen ska hjälpas åt och bidra till gruppen, de tror mycket på teamet och dess 

förmåga. Cheferna vill att medarbetarna ska bidra med idéer som kan underlätta för gruppen i 

stort och föra dem framåt. Det indikerar att samverkan är mycket viktigt för cheferna, vilket 

handlar om att skapa en gemenskap som är mer än bara arbetsrelaterad. Det finns här en tydlig 

koppling till den goda ledaren som, enligt Yukl (2010), är till för att skapa sammanhållning och 

samstämmighet i gruppen, samt det Bass (1997) menar att det transformerande ledarskapet 

handlar om, att ledaren finns till för att skapa sammanhållning. Det kan kopplas till cheferna i 

studien vid till exempel tillfällen då det kommer nya till arbetsplatsen, medarbetarna anser att 

cheferna bemöter dem på ett mycket bra och välkomnande sätt. De är angelägna om att de ska 

känna sig välkomna, trivas och att de snabbt ska bli en del av gruppen. Fagerfjäll (2003) menar 

att kvinnor tillämpar mer känslor i sitt ledarskap, vilket hör ihop med hur de bemöter nya på 

arbetsplatsen. De är måna om att nya ska komma in i gruppen och må bra samt att alla cheferna 

är mycket omhändertagande, vilket kan bidra till större engagemang bland medarbetarna. 

Återigen kan det härledas till det Bass (1997) menar, att det transformerande ledarskapet bygger 

mer på medarbetares känslor än på förnuft och materiella intressen.  
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5.3.2 Målhantering  

I föreliggande studie framkom det att alla cheferna är mycket resultat- och målinriktade vilket 

visar att de även tillämpar en transaktionell ledarstil, som anser att ledarens uppgift är att skapa 

goda resultatet (Bass, 1997). Det i sin tur stämmer väl överens med teori om manliga chefers 

ledaregenskaper då de anses vara mycket resultat- och målinriktade med ett stort fokus på 

uppgiften (Eagly & Carli, 2003). De kvinnliga cheferna uppvisar ett starkt driv och är mycket 

resultatfokuserade i arbetet med mål, vilket visar att de tillämpar den grupporienterade 

färdigheten målhantering. Vid de tillfällen målen uppnås ser alla cheferna till att gruppen gör 

något tillsammans utanför arbetet, exempelvis en “afterwork”. Det kan kopplas ihop med det 

Northouse (2013) menar att ledarskap handlar om; att inte bara skapa samstämmighet när det 

kommer till mål inom en verksamhet utan även se till att skapa relationer mellan människorna 

i gruppen för att skapa en god sammanhållning. Det handlar även om vikten av att hela gruppen 

ska lyckas. I studien uttryckte medarbetarna att om målen inte uppnås diskuteras det med hela 

gruppen, alla ska vara med och försöka komma fram till en lösning och gemensamt förstå hur 

de ska arbeta vidare. Även på denna punkt uppvisar de kvinnliga cheferna ett starkt driv genom 

att aktivt arbeta med måluppfyllelse på både ett individuellt och gruppmässigt plan. Samtidigt 

som det är viktigt för cheferna att uppnå målen är det minst lika viktigt att de gör det 

tillsammans som grupp så att gruppen får möjlighet att utvecklas, vilket kan skapa större 

motivation hos medarbetarna då de känner att de är en trygg grupp både i med- och motgång. 

Enligt teori om ledarskap anses män vara generellt mer mål- och resultatfokuserade än vad 

kvinnor är och stereotypen anser att män passar bättre i ledande positioner (Eagly & Carli, 

2003). Då de kvinnliga cheferna i föreliggande studie uppvisar ett klart mål- och resultatfokus 

visar studien på en motsats till det teorin menar är stereotypiskt kvinnligt och manligt. Det 

handlar om att som kvinna våga ta för sig och visa lika stor förmåga som en man. Kvinnliga 

chefer kan snarare vara ännu hårdare i verkligheten än vad teorin menar vad gäller mål- och 

resultatfokus, eftersom de kan ha fler ögon på sig och därmed eventuellt mer att bevisa än vad 

manliga chefer har.  
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5.3.3 Rättvisa och respekt 

I studien uppgav medarbetarna att cheferna inger respekt och är respektfulla i sin position som 

chef, vilket kan förklaras med det Bass (1997) menar att det goda ledarskapet handlar om; att 

chefer ska ta hänsyn till individen, genom att skapa en känsla av att individen betyder något 

och är respekterad. Det kan kopplas ihop med det medarbetarna beskrev; att de har respekt för 

sina chefer genom att cheferna är rättvisa och behandlar alla medarbetare lika, ingen 

favoriseras. Den grupporienterade färdigheten rättvisa och respekt kan på så vis härledas till 

alla cheferna i föreliggande studie. Enligt Tengblad (2009) handlar ett bra ledarskap om att ha 

ett utvecklat medarbetarskap, vilket innebär att ha en god relation med sina medarbetare som 

bygger på förtroende och ömsesidig respekt. Detta ansågs alla cheferna tillämpa genom att de 

bland annat är rättvisa och mycket tillmötesgående. Medarbetarna ansåg att ovanstående 

resonemang hör ihop med att cheferna ser både personen och prestationen vilket kan bero på 

att de kvinnliga cheferna anses vara mycket individinriktade, de är noga med att se till den 

enskilda individen och uppfylla dennes önskan. Cheferna inger respekt hos sina medarbetare 

genom att de är raka och besitter mycket kunskap samt att de vill involvera personalen. En av 

cheferna uppgavs vara en chef de har respekt för genom att de kan gå och prata med henne samt 

att hon har ett behagligt sätt med glimten i ögat. En annan chef ansågs inge respekt genom att 

hon verkligen bryr sig om sina medarbetare och visar att de är viktiga för henne. Enligt Bass 

(1997) är det värdena som är det centrala i visionerna, att en ledare ska respektera sina 

medarbetare och förmedla rättvisa, ansvar och frihet.  
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6. Slutsatser 
I följande kapitel kommer studiens slutsatser att presenteras och diskuteras samt att 

problemformulering och syfte kommer att diskuteras och besvaras utifrån studiens resultat.  

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för egenskaper som utmärker ledarskapet 

hos kvinnliga chefer ur ett medarbetarperspektiv. Detta för att ge förslag på hur en verksamhet 

kan arbeta med att främja kvalitativ jämställdhet på chefspositioner. Följande tre 

forskningsfrågor har undersökts: 

 

 Vilka egenskaper speglar kvinnliga chefers ledarskap enligt medarbetare? 

 Vilka uppfattningar har medarbetare av deras kvinnliga chefers ledarskap? 

 Hur bör verksamheter arbeta för att främja kvalitativ jämställdhet på chefspositioner? 

 

Problembakgrunden består av det faktum att det ännu finns en kvalitativ ojämställdhet bland 

chefer på ledande positioner, kvinnor utgör fortfarande en minoritet på dessa positioner då 

stereotypen råder att ledarskap är något manligt. Boschini (2004) visar att om fördelningen av 

relevant chefskompetens i det stora hela är jämnt fördelad mellan män och kvinnor skulle en 

rekrytering av enbart män ge en genomsnittligt lägre potentiell kompetensnivå eftersom den 

högsta möjliga kompetensen uppnås vid en relativt jämn fördelning mellan män och kvinnor då 

heterogena ledningsgrupper är att föredra (Boschini, 2004; Dreher, 2003). Utifrån detta 

perspektiv finns det därmed en outnyttjad potentiell chefskompetens, enbart på grund av att 

kvinnor är underrepresenterade på toppositioner, vilket utgör studiens problembakgrund. 

 

Egenskaper som speglar kvinnliga chefers ledarskap 

Den första forskningsfrågan handlar om att beskriva de egenskaper som medarbetarna anser 

speglar de kvinnliga chefernas ledarskap. Ledaregenskaper inom det goda ledarskapet har delats 

upp i personliga-, mellanmänskliga- och grupporienterade färdigheter, vilka samtliga chefer 

tillämpade i studien. De tillämpade de personliga färdigheterna genom att de bland annat var 

bra på att fatta beslut, hade en god självinsikt samt att de i största mån tog hänsyn till sina 

medarbetares känslor, vilket visar att de tillämpar den transformerande ledarstilen och det 

ledarskap som efterfrågas av medarbetare i de tidigare studier som refereras i föreliggande 

studies teoretiska referensram.  
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De mellanmänskliga färdigheterna och egenskaperna, som i högsta grad går att koppla till det 

transformerande ledarskapet, var något som samtliga chefer uppvisade i stor utsträckning 

genom att de var mycket duktiga på att motivera och påverka sina anställda, både i det dagliga 

arbetet men även på ett mer privat plan. De uppmärksammade småsaker vilket gav 

medarbetarna en känsla av att de blev sedda och kände sig uppskattade, vilka var de egenskaper 

medarbetarna lyfte fram som lite extra betydelsefulla hos cheferna. Till skillnad från vad som 

framkommit i tidigare studier var de kvinnliga cheferna mycket duktiga på att hantera 

konflikter, vilket är en egenskap som manliga chefer anses besitta i stor utsträckning.  

 

De kvinnliga cheferna besatt även egenskaper som hör till de grupporienterade färdigheterna 

genom att de var mycket bra på att skapa sammanhållning och samarbete inom gruppen. De 

värnade mycket om ett “VI” och arbetade hårt för att uppnå en god gemenskap både på och 

utanför arbetsplatsen, vilket visar att de tillämpar den transformerande ledarstilen samt det 

ledarskap medarbetare efterfrågar. I studien framkom det även att de kvinnliga cheferna var 

mycket mål- och resultatorienterade med en stor tävlingsinstinkt, samt föredrog hög grad av 

kontroll. Här skiljer sig egenskaperna hos de kvinnliga cheferna i föreliggande studie från vad 

som framkommit i tidigare studier, i vilka manliga chefer kännetecknas av att tillämpa högre 

grad av kontroll samt att bry sig mer om mål och resultat än kvinnliga chefer. Samtidigt 

tillämpar de kvinnliga cheferna i denna studie ett ledarskap som efterfrågas av medarbetare i 

tidigare studier, då det har framkommit att de föredrar chefer som är tydliga med verksamhetens 

mål och vilka resultat som ska uppnås.  

 

Sammanfattningsvis visar studien att de egenskaper som utmärker ledarskapet hos kvinnliga 

chefer, ur ett medarbetarperspektiv, stämmer väl överens med tidigare studier. De besitter 

egenskaper som hör ihop med att de tillämpar en transformerande ledarstil och som dessutom 

anses vara den mest effektiva ledarstilen i dagens företag samtidigt som de besitter egenskaper 

som medarbetare i tidigare studier anser vara viktiga och eftertraktade ledaregenskaper. De 

besitter egenskaper som skiljer sig från teorin vad gäller manliga och kvinnliga 

ledaregenskaper, då cheferna i studien besatt egenskaper som var kopplade till manliga chefer 

samtidigt som de saknade vissa egenskaper som teorin kopplar till kvinnliga chefer.  
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Medarbetares uppfattningar av kvinnliga chefers ledarskap 

Den andra forskningsfrågan handlar om att undersöka medarbetares uppfattningar av deras 

kvinnliga chefers ledarskap. Samtliga chefer i studien framställdes som mycket bra chefer av 

sina medarbetare, vilket framförallt berodde på att de tillämpade en kombination av egenskaper 

som ansågs vara unikt enligt deras medarbetare. Kombinationen handlar om att som chef ha 

förmågan att tillämpa både den mer “hårda” sidan, med mål- och resultatfokus, att de besitter 

förmåga till god beslutshantering samt att de hanterar konflikter på ett bra sätt. Samtidigt som 

de har förmågan att ha den “mjuka” sidan med fokus på sammanhållning och relationer, stort 

hänsynstagande samt att de är mycket omsorgsfulla, vilket tar sig uttryck i att de ser både 

individen och prestationen. Att utöva ledarskap på detta sätt var speciellt eftertraktat hos de 

manliga medarbetarna samt att det var dem som poängterade hur mycket de uppskattade den 

mer mjuka sidan hos sina kvinnliga chefer, det som anses vara stereotypiska kvinnliga 

ledaregenskaper i teori om ledarskap. Egenskaperna som kännetecknar den mjuka sidan hos 

cheferna i studien samt det som tidigare studier lyfter fram som stereotypiskt kvinnliga 

ledaregenskaper är att vara relationsinriktad, med fokus på samverkan och kommunikation samt 

att de använder känslor i sitt ledarskap. I studien framkom den mjuka sidan hos de kvinnliga 

cheferna genom att de exempelvis var noga med att visa att de uppskattar sina medarbetare 

genom en klapp på axeln och uppmuntrande ord.  

 

Det som skiljer sig från tidigare studier är att de kvinnliga cheferna inte enbart tillämpade 

egenskaper som går att koppla till kvinnligt ledarskap, utan de tillämpade även egenskaper 

kopplade till manligt ledarskap i stor utsträckning. Vilket bidrar till frågan om det verkligen 

finns någon skillnad mellan manliga och kvinnliga chefers ledarskap. Studien visar att kvinnor 

kan ha förmågan att agera som chefer och utöva ledarskap i lika stor utsträckning som män 

vilket gör att det inte borde finnas en kvalitativ ojämställdhet på ledande positioner inom dagens 

företag. Till grund för föregående resonemang kvarstår problembakgrunden; att kvinnor utgör 

en minoritet på ledande positioner, eftersom resultatet visade att de kvinnliga cheferna hade en 

kombination av ledaregenskaper som skulle kunna vara fördelaktiga i ett chefskap på ledande 

positioner. Därmed visar studien att det fortfarande behövs ett aktivt arbete för att främja en 

kvalitativ jämställdhet mellan manliga och kvinnliga chefer då det behövs både män och 

kvinnor på ledande positioner. Då de kvinnliga cheferna i studien tillämpar ett chefskap som är 
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fördelaktigt skapar det indikationer om att verksamheter kan gynnas av att arbeta för en 

kvalitativ jämställdhet på ledande positioner. 

 

Främja kvalitativ jämställdhet på chefspositioner  

Den tredje forskningsfrågan ger indikationer på hur en verksamhet kan arbeta för att främja ett 

kvalitativt jämställt chefskap. För att främja kvalitativ jämställdhet inom en verksamhet är den 

avgörande faktorn att se bortom stereotypa förväntningar då studien har visat att de inte alltid 

stämmer överens med verkligheten. För att kunna ta tillvara på alla talanger och främja den 

kvalitativa jämställdheten på chefspositioner är det avgörande att verksamheter ser till kunskap 

och kompetens och inte kön vid tillsättning av en chef. Genom att ge fler kvinnor möjligheten 

att få tillträda chefspositioner kan en verksamhet ta tillvara på hela talangpoolen och en större 

mängd kompetens, vilket kan skapa förtroende inom verksamheten om alla har samma 

möjligheter att utvecklas och få ta del av högre positioner. Det i sin tur kan skapa motivation 

och viljan till att växa inom verksamheten samt att alla vågar visa sin fulla potential. Slutsatsen 

av studiens resultat visar att det är viktigt att verksamheter arbetar för en kvalitativ jämställdhet 

då resultatet visade att de kvinnliga cheferna tillämpar ett effektivt ledarskap som utgörs av en 

kombination av både manliga och kvinnliga ledaregenskaper, en så kallad 

“dubbelkombination”, vilket därmed indikerar att kvinnor kan likaväl som män agera chefer.  

Figur 6.1 ger en översikt över de faktorer som en verksamhet bör ta hänsyn till för att främja kvalitativ jämställdhet 

på chefspositioner.  
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6.1 Vetenskapligt bidrag 

Studiens vetenskapliga bidrag utgörs framför allt av en djupare förståelse för kvinnliga chefers 

ledarskap, då kvinnorna i studien har visat sig ha ett välutvecklat ledarskap med egenskaper 

som tidigare studier anser vara avgörande för dagens företag då de skapar effektivitet och 

välmående. Samtidigt har de kvinnliga cheferna egenskaper som deras medarbetare efterfrågar 

och som de lyfter fram som viktiga och värdefulla i ett ledarskap. Det framkommer främst 

genom att de kvinnliga cheferna besitter egenskaper som utgör en “dubbelkombination” i 

ledarskapet, de besitter egenskaperna att vara resultat- och målinriktade så väl som 

relationsinriktade. Kombinationen visade sig gynna verksamheten i stort genom att de får sina 

medarbetare att trivas, må bra samtidigt som den bidrog till en ökad motivation att prestera hos 

medarbetarna. Bidraget är att skapa en djupare förståelse för kvinnliga chefers ledarskap och 

att poängtera att kvinnor som satsar på karriären borde få samma möjligheter som män att få 

utvecklas och ta del av ledande positioner, dels för att det kan gynna en verksamhets effektivitet 

och framgång samtidigt som det gynnar samhället i stort, då hälften av befolkningen är kvinnor. 

Resultatet har därmed bidragit till en djupare förståelse för kvinnliga chefers ledarskap och 

deras förmåga att utöva ett effektivt ledarskap samt hur en verksamhet kan arbeta för att främja 

ett kvalitativt jämställt chefskap.  

 

Studiens syfte är inte att kritisera den ojämna fördelningen mellan män och kvinnor på ledande 

positioner, utan att ge en nyanserad bild och djupare förståelse för kvinnliga chefers ledarskap, 

för att visa vad de kan bidra med om de får ta del av de högre positionerna. Studien i sig själv 

skiljer sig inte mycket från tidigare studier inom området men det som gör den unik är att 

studien har gjorts utifrån ett medarbetarperspektiv, det är medarbetarna själva som gett sin bild 

av deras chefers ledarskap.  

 

6.2 Konsekvensdimension 

Den kunskap som förmedlas i studien ska försöka åstadkomma att företag förstår innebörden 

av att ha en så stor blandning av manliga och kvinnliga chefer som möjligt och att de därmed 

försöker i största mån tillämpa en kvalitativ jämställdhet när det kommer till att anställa chefer 

på ledande positioner. Det är av största vikt att företag försöker avspegla samhället vilket blir 
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möjligt först när de har en så jämn fördelning som möjligt. Det ska dock tilläggas att trots den 

här studien så anser vi att kompetens går före kön, därav att det är den kvalitativa jämställdheten 

som undersökts. Studien syftar till att lyfta fram att kvinnor ska ha samma möjligheter som 

män, det får nämligen inte vara så att en mindre kvalificerad man blir vald framför en mer 

kvalificerad kvinna för att han är man, men det får heller inte vara så att en mindre kvalificerad 

kvinna blir vald framför en mer kvalificerad man för att hon är kvinna och företaget ska arbeta 

för jämställdhet. Med hjälp av studiens resultat vill vi förmedla att allas kunskaper och förmågor 

ska tas tillvara på och att alla ska få samma möjligheter i sitt arbete och tillträde till ledande 

positioner. Avsikten är inte på något sätt att kritisera eller nedvärdera män och manliga chefer 

i studien utan istället att visa att heterogena ledningsgrupper och chefskap är att föredra och att 

kvinnor kan lika stor utsträckning som män utöva ett framgångsrikt ledarskap. I och med att det 

är kvinnliga chefer som utgör en minoritet har det i studien valts att se på deras ledarskap, därav 

förklaringen till att studiens undersökning är inriktad på kvinnliga chefers ledarskap. Resultatet 

visade att det inte finns några markanta skillnader mellan de kvinnliga chefernas 

ledaregenskaper och tidigare studier om manliga chefers ledaregenskaper, därmed borde det 

vara en självklarhet att inte kön ska vara ett hinder för kvinnor vid tillträde av ledande 

positioner.  

 

6.3 Fortsatt forskning 

Under studiens gång fick vi en förståelse för att det kan finnas skillnader i hur en chefs 

ledaregenskaper visar sig beroende på vilken bransch och verksamhet chefen arbetar i. I 

genomförandet av studien framkom det att ledarskapet hos cheferna har stora likheter vilket 

kan tänkas påverkas av att de verkar inom en relativt regelstyrd verksamhet, vilket gör att 

cheferna har ramar att förhålla sig till. Det hade därför varit av intresse att göra en liknande 

undersökning fast inom olika branscher, både kunskapsintensiva och icke kunskapsintensiva 

branscher. Det skulle även vara av stort intresse att göra en liknande undersökning men istället 

för ett medarbetarperspektiv se på det på en chefsnivå och undersöka både manliga och 

kvinnliga chef från samma företag för att se likheter och skillnader dem emellan. Frågan blir då 

hur medarbetarna upplever en manlig respektive kvinnlig chef. Trots att fler kvinnor utbildar 

sig och vill göra karriär idag förekommer en kvalitativ ojämställdhet på ledande positioner, 

vilket gör att fortsatt forskning kring ämnet både är högst relevant och av stort intresse.   
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6.4 Metodreflektion av studie 

Metodvalet var lämpligt då studiens syfte är att skapa en djupare och mer nyanserad förståelse 

kring kvinnliga chefers ledarskap. För att det skulle vara möjligt så krävdes det en kvalitativ 

studie med intervjuer och i detta fall var det medarbetare till kvinnliga chefer som intervjuades. 

Den valda metoden bidrog till att forskningsfrågorna gick att besvara på ett lämpligt och 

utförligt sätt med en fördjupad förståelse för chefernas ledaregenskaper och hur medarbetarna 

uppfattade sina chefers ledarskap samt hur en verksamhet kan arbeta för att främja ett kvalitativt 

jämställt chefskap. Fördelarna med den valda metoden var att, eftersom en abduktiv ansats hade 

valts så fanns det en möjlighet att gå tillbaka och utveckla den teoretiska referensramen om 

något känts irrelevant eller om något saknades. Metodvalet gav en möjlighet att forma 

uppsatsen mycket genom en successiv process vilket var till stor fördel. I och med detta val av 

metod ledde det till möjligheten att se valt problemområde ur ett större perspektiv. Metodvalet 

gav även ett utrymme att i empiri- och analysavsnittet benämna respondenterna för 

medarbetare, vilket lyfter fram och förtydligar studiens syfte samt att medarbetarperspektivet 

framgår tydligare. Då studien syftar till att skapa en djupare förståelse för kvinnliga chefers 

ledarskap förstärktes studien genom att få ledarskapet beskrivet ur ett medarbetarperspektiv.  

 

Det kritiska med den här typen av metod är att det kan finns en osäkerhet och oro kring 

slutresultatet eftersom ett tydligt resultat inte framkommer som det gör i en kvantitativ studie. 

I den här studien handlar det snarare om att stärka ett argument. Den kvalitativa undersöknings 

metoden var nödvändig men för att få lite mer styrka i studien så hade det varit intressant att 

komplettera studien med en kvantitativ undersökning. Dels för att de svar som framkom av 

intervjuerna skulle kunna bekräftats och stärkts eller visat på olikheter, samt att resultatet skulle 

kunna ha blivit mer generellt om vi fått svar från samtliga medarbetare om hur ett kvinnligt 

chefskap upplevs av dem. Studiens trovärdighet hade stärkts, samt att analysen hade fått ett 

större djup om studien kompletterats med enkäter från övriga medarbetare samt cheferna själva. 

Då hade studien fått en ännu mer nyanserad och djupare förståelse av kvinnliga chefers 

ledarskap i stort.  
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Bilaga 1- Individuella reflektioner 

 

Olivia Wiberg  

Den här terminen har verkligen satt min utbildning på sin spets. Jag har upplevt väldigt djupa 

dalar men också höga toppar, det har varit svårt, stressigt, oroande, nervöst men samtidigt 

utvecklande, spännande, intressant och roligt. Jag har aldrig varit så stressad och orolig innan 

men jag har heller aldrig känt att jag lärt mig så mycket och utvecklats både som person och 

student. Jag hade förstått sen innan att det skulle krävas väldigt mycket av mig som student 

och person att skriva en uppsats, men det krävdes mer än vad jag trodde.   

 

Att skriva en uppsats av den här kalibern var något nytt, något som jag aldrig gjort innan 

vilket orsakade mycket frågetecken i början. Jag kände mig väldigt osäker på vad det innebar 

att hitta ett vetenskapligt problem och på ett relevant sätt koppla ihop det med ett syfte. Efter 

mycket diskussioner, läsande av andra uppsatser så skapades en förståelse för vad det innebar 

och hur vi skulle gå tillväga. Att jämföra hur vi tänkte första tiden till idag är fantastiskt 

spännande då en tydlig utveckling har gjorts. Vilket därmed har visat att en uppsats är ett 

projekt som bara snurrar och som man inte blir klar med förrän i sista stund. Jag är en person 

som gärna jobbar ikapp, gör klart olika delar för att sedan kunna lägga det bakom mig. Med 

uppsatsen kunde man dock inte göra så, vilket jag tyckte var jobbigt. Det gjorde att jag aldrig 

kände mig klar med någon del förrän sista dagen.   

 

Jag har också lärt mig att hitta relevant teori, relevanta artiklar och genom det skapa en 

teoretisk referensram. Utveckla förmågan att försöka knyta ihop allt till en helhet och skapa 

något som vi som team tycker är fullt relevant för det vi vill undersöka, vilket inte var det 

lättaste. Att sedan ta sig ut till olika verksamheter och intervjua personer genom frågor som 

baseras på den teoretiska referensramen var inte heller det lättaste. Jag har verkligen utvecklat 

förmågan att hålla i en intervju, att få ut så mycket information av en annan person genom att 

själv prata och styra så lite som möjligt. Att bemöta olika personer med olika personligheter 

och få dem att ge mig det jag vill ha är svårt, men väldigt utvecklande. När det sedan var dags 

att skapa ett empirikapitel sattes vi på prov igen, att hitta olika områden att dela in empiri och 

så småningom analys krävde mycket tankeverksamhet. Jag tror aldrig att jag har tänkt så 

mycket i hela mitt liv som under den här uppsatsen. Till sist hittade vi områden som vi blev 
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nöjda med och så fortsatte vi in i analysen. Att där ta upp och analysera det som är relevant 

och därmed skapa ett djup i analysen var den roligaste delen men krävde mycket arbete. När 

det sedan var dags för att skapa en slutsats och tydligt framhäva det vi ansåg var mest relevant 

var tufft. Det fanns hela tiden en oro och stress kring att vi inte kommit med något 

revolutionerande, samtidigt som det fanns en stolthet över vad vi åstadkommit.   

 

Jag hittade relativt tidigt en kompanjon att skriva uppsatsen med, vilket jag är väldigt glad för 

då det har varit ett tungt lass att dra och kan därmed bara föreställa mig hur tungt det hade 

varit att skriva själv. Vi har under hela arbetets gång arbetat väldigt tätt tillsammans, vi har i 

princip suttit tillsammans hela tiden och arbetat med allt tillsammans. Därför är det väldigt 

svårt att säga vem som gjort vad. Sofia har varit den som verkligen lugnat mig genom 

uppsatsens arbete, hon har fått mig att stanna upp och känna mig trygg och ge mig styrkan att 

jag kan och att vi som team kommer att klara detta. Jag är väldigt glad att vi har skrivit 

tillsammans.   

 

Sammanfattningsvis så har jag lärt mig enormt mycket, då jag anser att jag idag kan skriva en 

uppsats och att det kändes som att jag låg på noll i kunskap kring det vid uppsatsens start. Jag 

har även utvecklat förmågan att samarbeta med en annan person så nära, under så lång tid och 

under väldigt påfrestande omständigheter av oro och stress hos båda parter. Jag kan idag säga 

att jag är stolt över att vi har genomfört en uppsats, då det i början fanns en stor osäkerhet 

kring hur och om vi skulle klara det.    
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Sofia Smedman 

Att skriva en C-uppsats var både utmanade och svårt, men samtidigt kul och lärorikt. 

Uppsatsprocessen kräver ett stort fokus med hårt arbete och disciplin för att nå hela vägen 

fram. Jag hittade tidigt någon att skriva med. Redan under vårterminen år två bestämde jag 

mig för att jag ville skriva min uppsats med Olivia då vi under en tid hade studerat ihop inför 

olika tentamen och gruppuppgifter så kändes det som att det här skulle bli ett bra samarbete. 

På höstterminen under tredje året började vi fundera och spåna idéer kring ett ämne att skriva 

om vilket visade sig vara svårare än vad jag trott. Genom att vi började fundera så tidigt på ett 

ämne hjälpte det oss snabbt igång när vårterminen allt väl började. Det viktigaste var att hitta 

ett gemensamt ämne, så att båda kunde bidra lika mycket och ha samma möjlighet att stå för 

uppsatsen för att underlätta arbetet för båda två. 

 

Redan från första början bestämde vi oss för att lägga arbetet med uppsatsen på veckodagarna 

och i nödfall använda oss av helgerna. Att vi sedan lyckades hålla helgerna relativt fria från 

uppsatsskrivandet gav mig extra energi till att prestera bättre under veckodagarna. Under 

större delen av tiden satt vi och skrev tillsammans i högskolans bibliotek, vilket gav 

möjligheten att hela tiden bolla idéer samt att båda har lika stor kunskap om uppsatsen och 

dess innehåll. Det bidrog till att samarbetet fungerade mycket bra. Då det uppstod problem 

och hinder fick vi ta ett par steg tillbaka såg vi över arbetet och gjorde en långsiktig plan samt 

vad vi skulle göra den närmsta tiden för att säkerställa att båda var med i processen.  

 

Jag upplevde en svårighet med att läsa metodkursen parallellt med uppsatsen, då jag är en 

person som gillar att jobba på, känner jag att metodkursen stoppade upp arbetsgången mer än 

att hjälpa mig framåt. Jag hade hellre sätt att metodkursen kom först och sen examensarbetet. 

För på så viss kunde metodkursen hjälpa till och skapa ett ramverk och struktur för det som 

sedan skulle bli vår C-uppsats. Om det hade sätt ut så här istället så tror jag att vi hade kunnat 

uppnå en högre effektivitet i arbetsprocessen och en minskad oro för vad som ska komma sen 

om vi från början hade haft en komplett kunskap kring att skriva en uppsats. Samtidigt har 

metodkursen i sin helhet varit bra. Seminarierna var intressant och givande genom att lyssna 

på andra fick jag idéer kring vad jag kunde göra annorlunda i det fortsatta arbetet, men även 

en bra förberedelse inför den slutgiltiga presentationen och opponeringen.  
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Den största utmaningen i uppsatsprocessen var att hantera litteraturundersökningen på ett bra 

och effektivt sätt då jag har lätta svårigheter med att läsa och skriva. Framför allt är det svårt 

att hitta den mest relevanta informationen som jag sökte efter, då det är svårt att förstå 

sammanhanget om jag inte läser väldigt noggrant vilket resulterade i ett tidskrävande arbete 

som troligen tog längre tid än vad som hade varit nödvändigt. Men här fick jag hjälp av Olivia 

då hon hade lättare för att ta sig igenom artiklar och skrev bra sammanfattningar som vi kunde 

använda oss av när vi skulle få ihop vår teoretiska referensram. Den andra delen som var 

problematisk var att skriva. Stavning är inget större problem då det finns så många hjälpmedel 

för det, problemet ligger i att välja rätt ord och formulera mig på ett kort och tydligt sätt, det 

blir lätt att jag använder för många ord och meningar för att komma fram till vad jag vill 

förmedla. Så i och med detta har det varit av stor betydelse att jag vi har varit två i processen. 

Även om vi har samarbetat genom hela uppsatsen så har vi kunnat bidra med olika saker. Jag 

har alltid känt mig trygg med att Olivia har läst och korrigerat det jag skrivit. Men det har 

alltid funnits en tydlighet kring att det är en gemensam uppgift och att vi ska bidra lika 

mycket men på vårt egna sätt. Vi har vid många tillfällen haft gemensamma diskussioner 

kring uppsatsens innehåll för att säkerställa att båda är med på vad vi gör. Vi valde även att ta 

hjälp med textgranskningen. Så när vi började få ihop en helhet kontaktade vi studieverkstan 

för att boka in några möten, så under halva tiden har vi med jämna mellanrum suttit 

gemensamt och granskat texten vilket jag har lärt mig mycket på.  

 

Slutligen har jag inte upplevt några svårigheter i de andra delarna med uppsatsen, utan arbetet 

har flutit på bra, med ett bra samarbete och mycket självständigt arbete. Det var en process 

där eget ansvar var av stor vikt vilket har varit kul och lärorikt. Samt att det har varit 

intressant att undersöka ett område inom management genom att intervju och skaffa 

information från andra och vad deras uppfattning är och sedan göra en analys med hjälp av 

teorin. Avslutningsvis har det lärt mig att samarbeta tillsammans med en annan person under 

en längre tid och jag är mycket stolt över vårt samarbete och vad vi har lyckats åstadkomma.  

 

 


