
 

1(33) 

 

Kvinnligt ledarskap 

En kvalitativ studie om kvinnliga chefers 

upplevelser av ledarskap 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Författare:  Emilia Lindkvist & Alexandra Widegren 

Handledare: Mikael Rennemark 

Examinator: Siegbert Warkentin 

Termin: HT19 

Ämne: Psykologi 

Nivå: Kandidatuppsats 

Kurskod: 2PS61E 

Female leadership 

A qualitative study about female 

managers experience of leadership 



 

2(33) 

 

Abstract 

Previous studies show that females in leadership positions have increased. Women as 

leaders are associated with successful and effective organizations. The purpose of the 

study was to examine if there were mutual experiences and factors between different 

women in leadership positions in a regional council in Sweden. The study also aimed to 

develop knowledge about the experience of female leadership. A qualitative method was 

used to study this subject. Six participants with varied experience of female leadership 

were interviewed. Thenceforth the data was examined according to thematic analysis. 

The result of the study showed that there were mutual experiences and factors which 

resulted in ten different themes: motivation, support, trust and confidence, adjustment to 

the group, concern for the group, predisposition, development potential, organization, 

person over gender and pressure. All themes except person over gender responded to 

previous studies. However, the exception could be explained by differences in the social 

system between cultures. Future studies can find difficulties generalizing the result due 

to subjective interpretation and measurement at a specific workplace. Finally, the study 

aspired to inspire further studies in the area.   
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Sammanfattning 

Tidigare studier har visat att mängden kvinnor i ledande positioner har ökat. Kvinnliga 

chefer är förknippade med framgångsrika och effektiva organisationer. Syftet med den 

här studien var att undersöka om det fanns gemensamma upplevelser och faktorer mellan 

olika kvinnor som hade erfarenhet av ledarskap inom Regionen. Studien hade även som 

mål att förmedla kunskap om upplevelsen av kvinnligt ledarskap. För att studera ämnet 

användes en kvalitativ metod. Sex deltagare med varierande erfarenhet av kvinnligt 

ledarskap blev intervjuade. Därefter blev empirin undersökt genom en tematisk analys. 

Resultatet av studien visade att det fanns gemensamma upplevelser och faktorer, vilket 

resulterade i tio olika teman: motivation, support, tillit och förtroende, anpassning till 

gruppen, omtanke om gruppen, grundförutsättningar, utvecklingsbarhet, organisationen, 

person framför kön och påfrestningar. Alla teman förutom temat person framför kön 

kunde kopplas ihop med tidigare studier. Samtidigt kunde en förklaring till detta 

undantag bero på skillnader i det sociala systemet mellan olika kulturer. Vid framtida 

forskning kan det finnas svårigheter med att generalisera resultatet i och med studiens 

subjektiva tolkning och undersökning av deltagare på en specifik arbetsplats. 

Avslutningsvis hoppades studien kunna inspirera till framtida forskning i ämnet.  
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Tack 

Vi vill tacka samtliga deltagare som varit med och bidragit till denna studies utformning. 

Vi är tacksamma för det engagemang som Regionen bidragit med och för det goda 

samarbetet från varje deltagare. Utan era berättelser och frivilliga tidsuppoffring hade 

inte den här studien varit möjlig att genomföra.  
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1 Introduktion 

Enligt SCB var det en större andel kvinnor än män i chefspositioner inom kommun och 

landsting år 2017 (Statistiska centralbyrån, 2017). Under årens lopp har bristen på 

kvinnor i chefsjobb och bristen på att ha en kvinna som ledarskapsförebild diskuterats. 

Dock menade Thylefors (2007) att human- och servicesektorn som kvinnor dominerar 

varken har varit ledarlös eller chefslös. I dessa sektorer har kvinnor varit i ledande 

positioner även om män utgjort en större andel i de högre chefspositionerna. I en artikel 

från Harvard Business Review (2019) har det redovisats att kvinnor fått högre betyg vid 

mätning av ledarkompetenser. Forskningen observerade även att kvinnor hade besuttit en 

högre procent av nyckelförmågor som utmärkte en bra ledare jämfört med män. Dessa 

nyckelförmågor var bland annat att ta initiativ, inspirera- och motivera samt förmåga att 

självutvecklas.  

 

1.1 Definition av ledarskap 

Enligt Thylefors (2016) är ledarskap ett socialpsykologiskt begrepp som framförallt 

betonar inflytande. Ledarskap anses vara den process då en individ strävar efter att nå 

gemensamma mål genom att påverka andra. En ledare är den som påverkar mer än andra 

i sociala sammanhang och kan vara både formell och informell. Detta kan jämföras med 

en chef som har en formell roll då chefen har blivit utsedd att ha ansvar över både 

personal, ekonomi och verksamhet. Thylefors (2016) fann att en chef ofta eftersträvade 

att vara en ledare. Dock menade författaren att dessa roller är beroende av varandra, det 

finns inga skarpa gränser mellan ledarskap och chefskap.  

Flertalet ledarskapsteoretiker har försökt undersöka vilka ledar-karaktäristiska 

beteenden som bidragit till de resultat som varit önskvärda i olika sammanhang. 

Ledarskapsforskning är omfattande. Det har gjorts flera försök för att finna det bästa 

ledarskapet där lönsamhet, måluppfyllelse och prestationer har jämförts med aspekter 

som arbetstillfredsställelse, motivation och hälsa hos de anställda (Thylefors, 2016).  
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1.2 Ledarskapsmodeller 

Eagly (2007) studerade fördelar och nackdelar med kvinnligt ledarskap. Studien 

undersökte bland annat frågor kring hur bra ledarskap kom till uttryck, skillnader i 

ledarskap mellan kvinnor samt fördomar mot kvinnliga ledare. Enligt forskaren ansågs 

ledarskapsmodellerna transformativt och transaktivt ledarskap vara utmärkande för 

kvinnligt ledarskap. Evans (2014) studerade kvinnliga ledares ledarskapsstilar och 

personligheter i organisationer samt deras roll i den snabbt förändrade sociala 

arbetsmiljön. Forskaren ansåg liksom Eagly (2007) att transformativt ledarskap bidrog 

till framgångsrikt kvinnligt ledarskap, då studien visade att stöttande och omtänksamma 

ledarskapsstilar eftertraktades i organisationer.  

Enligt Thylefors (2016) är transaktivt ledarskap ett verkställande ledarskap där 

regler, klara förväntningar och rättvis behandling utgör ledarskapet. Enligt Eagly (2007) 

innebär teorin att ledaren ser till att den anställde når sina mål och identifierar sitt 

egenintresse. Ledaren ger även de anställda ansvar, berömmer framgång och korrigerar 

fel.  

Jämfört med transaktivt ledarskap så är transformativt ledarskap kopplat till det 

karismatiska ledarskapet (Thylefors, 2016). Dessa ledare använder sig av så kallat 

empowerment, där de anställda ses som tillgångar och uppmuntras för att nå sin 

potential. Eagly (2007) menar att transformativt ledarskap bygger på att ledaren försöker 

etablera en ledarskapsstil som medför att de anställda känner tillit och förtroende för 

ledaren. Ledaren ser till att de anställda motiveras och arbetar mer effektivt i 

organisationen. De sätter även upp nya mål och strategier för att bidra till ett mer 

framgångsrikt företag (Eagly, 2007).  

Fiedler contingency model är ytterligare en ledarskapsmodell som fokuserar på 

gruppens prestation och Hopkins, O’Neil och Bilimoria (2006) menade att en ledare med 

goda styrkor enligt denna modell är en person som motiveras av att upprätthålla nära 

mellanmänskliga relationer. En ledare på andra sidan av spektrumet är en person som har 

större fokus på och motiveras av att utföra uppgifter (Hopkins et. al., 2006). 
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1.3 Ledarskapsstilar 

Enligt Eagly (2007) har forskning visat att män och kvinnor har olika ledarstilar. Även 

Evans (2014) observerade att det finns speciella ledarskapsstilar hos kvinnliga och 

manliga chefer som bidrar till framgångsrikt ledarskap. Den kvinnliga ledarstilen var 

något som eftertraktades i chefspositioner då andelen kvinnliga chefer ökat i antal och 

bidragit till framgångsrika organisationer. Eagly (2007) ansåg att män besitter en stil som 

utstrålar självsäkerhet, aggressivitet och självständighet. Kvinnor i sin tur ansågs inneha 

egenskaper som vänlighet och omtänksamhet. Samtidigt påstods det att ledare måste vara 

tuffa nog att ta ett ansvar som chef. Kvinnor uppgavs därför ha en uppförsbacke till att 

bli ledare. Trots detta visade studier att kvinnors ledarstil är mer effektiv och uppskattad 

av anställda jämfört med mäns ledarstil (Eagly, 2007).  

I en studie gjord av Hopkins et. al. (2006) syftade forskarna till att förklara 

kvinnors olika bilder av organisatorisk framgång och effektivt ledarskap inom 

välfärdssektorn. Kvinnor upplevde att det fanns flera faktorer som var väsentliga för att 

nå framgång. Att överträffa prestationsförväntningar och att ha en mentor ansågs viktiga, 

liksom att sträva efter svåra och synliga arbetsuppgifter och att utveckla relationer. Men 

även att ha bra meriter för att kunna nå framgång samt att utveckla ledarstilar som passar 

både män och kvinnor med ansågs viktiga. 

Eagly (2007) ansåg att ledarskapsstilar inte är oföränderliga utan utgörs av flera 

beteenden där syfte och funktion spelar en avgörande roll. Beroende på situationen så 

kan ledarskapet förändras. En ledare kunde ha en ledarskapsstil där konsultation och 

diskussion stod i centrum medan ledaren vid ett annat tillfälle agerade resolut och snabbt. 

 

1.4 Effektivt ledarskap 

Thylefors (2016) ansåg att frågan om effektivitet finns i bakgrunden av många 

ledarskapsteorier. Identifiering av vilka ledar-karaktäristiska beteenden som leder till 

eftertraktade resultat var önskvärt att ringa in för att redogöra för det bästa ledarskapet. 

Även Eagly (2007) visade i sin studie att fler kvinnor än män hade ledarskapsstilar som 
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bidrog till effektivt ledarskap. Exempelvis så har studier i USA visat på ett samband 

mellan företag med kvinnliga ledare och ekonomisk framgång (Eagly, 2007).  

Flertalet studier kring effektivt ledarskap har visat på att det inte var ledarskapet i 

sig som skapade en bra ledare utan att relationen mellan de anställda och ledaren var 

långt viktigare (Evans, 2014; Hopkins et. al., 2006; Ivarsson, 2001 & Thylefors, 2016). 

Vikten av förmågan att skapa goda relationer till de anställda ledde enligt Evans (2014) 

till en arbetsplats som inspirerade och stimulerade medarbetarna, vilket i sin tur bidrog 

till en effektiv arbetsplats. Hopkins et. al. (2006) ansåg även att ha tillfredsställda och 

nöjda medarbetare var utmärkande för effektiva ledare. 

Studien av Hopkins et. al. (2006) visade att kvinnor inom välfärdssektorn tolkade 

effektivt ledarskap som att vara fokuserad på andra människor. Forskarna menade att det 

är intressant att uppmärksamma att kvinnor beskrev effektivt ledarskap med främst 

feminina termer. Enligt Hopkins et. al. (2006) utmärktes en effektiv ledare av att kunna 

utveckla sitt humankapital och det var speciellt viktigt för kvinnor att det gavs 

möjligheter till dem för att nå framgång. Det var också viktigt med en ambition och en 

längtan om att nå framgång. Ytterligare teman som identifierades inom effektivt 

ledarskap i studien var till exempel vision, kommunikation, att utveckla andra, att vara 

en effektiv lyssnare och en teamuppbyggare (Hopkins et. al., 2006). 

 

1.5 Egenskaper 

Thylefors (2007) beskrev att tidigare forskning har försökt undersöka om det finns vissa 

egenskaper hos människor som gör det lättare att axla en ledarroll. Forskningen har visat 

på inkonsekventa resultat. Dock har man sett att personligheten har betydelse för 

ledarrollen. Thylefors (2007) ansåg även att karaktärsdrag som empati, lyhördhet och 

tydlighet beskrevs som viktiga i sin forskning kring human- och serviceorganisationer. 

Det har också visat sig att handlingskraftiga egenskaper och motivation är önskvärt och 

ses som typiska egenskaper för kvinnliga ledare generellt men även inom human- och 

serviceorganisationer (Thylefors, 2007 & Vanderbroeck, 2010).  
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Ivarsson (2001) studerade anställda på arbetsmarknadsverket och 

uppmärksammade att kvinnliga chefer var mer attraktiva än någonsin tidigare på grund 

av reformer inom organisationsstrukturen. Flera kvinnor har generellt mellanmänskliga 

ledaregenskaper som tar sig uttryck i exempelvis förmågan att få anställda att kunna 

samarbeta, att kunna agera som en mentor och att vara hjälpsam mot sin arbetsgrupp 

(Eagly, 2007 & Ivarsson, 2001). Hopkins et. el. (2006) observerade även inom vården att 

det fanns feminina beteenden som var relevanta för ledare, som till exempel att kvinnor 

var mer demokratiska, föränderliga och mer mellanmänskligt orienterade. Enligt 

Ivarsson (2001) så har chefsrollen förändrats och förmågan att bilda relationer anses vara 

en viktig egenskap för en chef vilket leder till att kvinnors möjligheter att nå framgång 

blir större. 

 

1.6 Perspektiv på kvinnligt ledarskap 

Tidigare forskning tar upp att det fortfarande finns motstånd mot kvinnligt ledarskap 

inom vården på grund av traditionella stereotyper, sociala konstruktioner samt en 

kvarvarande svårighet med att balansera arbete och familjeliv (Heller Levitt, 2010; 

Hopkins et. al., 2006; Kalaitzi et. al., 2017 & Thylefors, 2007). Samtidigt visar en studie 

av Hopkins et. al. (2006) att även om manliga ledare ansågs generellt som mer effektiva 

så var det inte möjligt att rapportera några skillnader mellan manliga och kvinnliga 

ledare vad gäller dess effektivitet den verkliga arbetsmiljön.  

Kalaitzi, Czabanowska, Fowler-Davis & Brand (2017) tog upp att forskning har 

visat att det skett en ökning av kvinnligt deltagande i arbetskraften inom Europeiska 

Unionen de senaste 20 åren. Detta har resulterat i en arbetstagarnivå på 63,5 procent för 

kvinnor inom EU. Inom vårdyrket var 75 procent av de anställda kvinnor samtidigt som 

få kvinnor hade högre positioner, endast 38 procent. På grund av bristen på kvinnliga 

chefer på höga positioner ansåg författarna även att ett ökat stöd behövs för utvecklingen 

av kvinnligt ledarskap inom vården (Kalaitzi et. al., 2017). 

Heller Levitt (2010) ansåg att kvinnor inom välfärdssektorn ofta ses arbeta utifrån 

mellanmänskliga relationer och med ett vårdande fokus som upplevdes vara fördelaktig i 
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ledarskap. Hauser (2014) observerade i sin studie att kvinnor i ledarskapsroller inom 

vården hade en bakgrund som sjuksköterskor. Studien visade att de ledande männen i 

ledande ställning hade en annan bakgrund inom till exempel administration eller som 

läkare. Vidare visade Hauser (2014) att kvinnliga ledare ofta rekryterades internt medan 

män rekryterades externt. Både Ivarsson (2001) och Vanderbroeck (2010) ansåg 

att kvinnligt ledarskap ofta kommer utifrån en uttalad chefsaspiration vilket innebär att 

kvinnligt ledarskap måste identifieras och utvecklas för att nå framgång.  

Thylefors (2007) menade att uppfattningen av nutida könsroller beror på manliga 

och kvinnliga principer. Män ansågs vara instrumentella och verksamhetsbetonade med 

känslomässig kontroll, medan kvinnor ansågs vara riktade mot sociala relationer. 

Hopkins et. al. (2006) ansåg att en förklaring till att man vanligtvis förknippar ledarskap 

med relativt maskulina drag och en självfokuserande natur är för att kvinnor inom vården 

ofta ser en dominans av män som stöttas för att nå de högre områdena inom 

organisationen.  

Studier visar också på att de ursprungliga könsstereotyperna håller på att 

försvinna och att kvinnliga chefers karriär ej påverkas av en högre belastning kring 

familj och arbete (Ivarsson, 2001 & Thylefors, 2007). Vidare menar Thylefors (2007) att 

skillnaderna mellan manliga och kvinnliga chefer i dagens arbetsmarknad är ytterst små 

och svåra att skilja åt. Skillnaderna beror snarare på organisationers strukturer eller 

arbetets innehåll. En chefs ledarstil eller effektivitet behövde därmed inte avgöras på 

deras könstillhörighet (Thylefors, 2007).   

 

1.7 Sammanfattande litteraturreflektion 

Ovan nämnda studier ger stöd för att kvinnor utgör bra chefer, därmed är det inte sagt att 

de är bättre chefer än män. Ämnet är stort och det är behov av mer forskning att studera 

vid frågan om skillnader i chefskap mellan kvinnor och män. Gällande kvinnligt 

chefskap visar siffror från SCB (2017) att en stor del av chefer inom Sveriges landsting 

utgörs av kvinnor. Vetenskapsrådet (2002) menade att forskning bör beröra frågor som 

är väsentliga för samhället. Det ansågs därför vara av värde och relevans att undersöka 
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kvinnliga chefers perspektiv på karriär, framgång och ledarskap. Utifrån detta 

utformades frågeställningen som denna studie bygger på.  

 

1.8 Syfte 

Syftet var att beskriva och öka förståelsen för kvinnligt ledarskap och kvinnor i ledande 

position. Detta genomfördes genom att intervjua anställda kvinnor i ledande ställning på 

en Region i Sverige om deras subjektiva upplevelse av ledarskap. Utifrån intervjusvaren 

var sedan syftet att dra slutsatser angående om det fanns gemensamma faktorer som 

påverkar ledarskapet samt om det fanns gemensamma erfarenheter för kvinnorna. 

 

1.9 Frågeställning 

Finns det några gemensamma upplevelser och faktorer kring kvinnligt ledarskap i 

Regionen? Vad innebär det att vara kvinnlig chef i Regionen? 

 

2 Metod 

Vid kontakt med en region där man har lagt stora resurser på ledarskapsfrågor väcktes ett 

fördjupat intresse för ämnet ledarskap. Regionen bestod av en sammanslagning av ett 

regionförbund och ett landsting. Då ledarskap är ett brett ämne har studien fokuserat på 

kvinnligt ledarskap. Eagly (2007) menade att subjektiva utvärderingar kunde vara ett sätt 

att mäta hur väl ledarskap fungerar, trots att det är en partisk mätning. Därför valdes en 

kvalitativ metod där kvinnor med kunskap inom ledarskap och chefskap inom Regionen 

skulle intervjuas. 

 

2.1 Deltagare 

Deltagarna arbetade på Regionen som arbetar för att skapa ett framgångsrikt ledarskap. 

År 2019 utgjorde kvinnor 75 % av första linjens chefer, 60 % av basenhetscheferna och 
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55% av de högre chefsnivåerna. Blivande chefer genomgår bland annat trainee-

utbildningar och kurser i utvecklande ledarskap. Som en del i Regionens fortsatta arbete 

försökte den här studien identifiera och undersöka vilka faktorer som bidrog till ett 

framgångsrikt ledarskap ur de kvinnliga ledarnas synvinkel.  

I studien medverkade sex kvinnor. Deltagare valdes ut i samarbete med HR-

personal på Regionen. I studiens början var målet att intervjua tio personer men utifrån 

studiens planerade tidsramar bestämdes det att sex personer var mer realistiskt. 

Deltagarna bestod av kvinnor som arbetade som chefer samt kvinnor med erfarenhet och 

kunskap om chefskap och ledarskap. Detta gjordes för att skapa en omfångsrik och 

fördjupad inblick i kvinnligt ledarskap. Deltagarna valdes ut genom bekvämlighetsurval. 

Detta innebär att deltagare som är tillgängliga väljs ur populationen man vill studera 

(Langemar, 2008). Deltagarna förmedlades genom kontakt med HR-personal. De var 

utvalda utifrån kravet att de arbetade som chefer eller hade erfarenhet av ledning eller 

chefskap. På så sätt förväntades de bidra med en lämplig och relevant information till 

studien. 

 

2.2 Instrument 

Enligt Langemar (2008) så anses arbets- och organisationspsykologi med inriktning på 

ledarskap ofta inrikta sig på en kvalitativ metod. De kvinnliga ledarna i organisationen 

intervjuades därför enligt nämnd metod. Före intervjuerna formulerades det frågor som 

konstruerades till en intervjuguide (bilaga 1). Guiden användes som en utgångspunkt 

under intervjuerna. Semistrukturerade intervjuer genomfördes så att frågorna skulle 

utgöra mallen men att det under intervjuns gång även skulle ges utrymme för följdfrågor 

för ytterligare fördjupning eller förtydligande av svar. Intervjun bestod även av 

semistrukturerade frågor eftersom det fanns en strävan efter att det skulle lämnas 

utrymme till anpassning av intervjun baserat på deltagarnas subjektiva svar och åsikter. 
Intervjuguiden egenkonstruerades och bestod av fjorton huvudfrågor. Dessa delades upp 

i områdena bakgrund, egenskaper, personlig uppfattning samt uppfattning om ledarskap. 

Inledningsvis fick personerna beskriva sin väg till den nuvarande positionen och därefter 
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hur deras arbete såg ut. Efter intervjun transkriberades och analyserades intervjuerna. 

Utifrån likheter mellan författarnas analyser togs det fram gemensamma teman.  

 

2.3 Procedur 

Innan studien påbörjades kontaktades den utvalda Regionens HR-avdelning då deras 

hemsida uttryckte ett engagemang och intresse för examensarbete. Därefter diskuterades 

ämnen att undersöka varav ledarskap var ett av dem. Det skapades sedan en förståelse 

och kunskap kring ledarskap utifrån tidigare forskning och teori. Ett intresse väcktes för 

kvinnligt ledarskap och i samråd med HR-avdelningen beslutades det att kvinnliga 

chefer skulle intervjuas.  

Deltagarna valdes ut och en första kontakt togs genom e-post. Därefter bestämdes 

datum för när intervjun skulle ske. En person intervjuades på sin arbetsplats medan 

resterande intervjuades via telefon. Detta berodde delvis på önskemål från deltagarna 

men även för att författarna ville hålla sig inom den bestämda tidsplaneringen, då det tog 

längre tid än förväntat att boka intervjuerna. Intervjuerna tog cirka 30–40 minuter med 

anledning av att det vid intervjuerna även adderades följdfrågor som påverkade längden. 

Följdfrågorna skiljde sig åt mellan alla intervjuer.  

Därefter transkriberades intervjuerna vid databearbetningen. För att underlätta vid 

läsning ändrades en liten del av intervjuerna från talspråk till skriftspråk. 

Transkriberingen gjordes med hög noggrannhet och talspråket ändrades till så nära och 

ordagrant som möjligt.  

I analysen av resultatet genomfördes tolkning, strukturering och komprimering 

som enligt Langemar (2008) är de tre processer som delar in en kvalitativ analys. 

Därefter analyserades materialet enligt tematisk analys. Denna metod ansågs kunna 

kopplas ihop med studien då den ofta används vid kvalitativa studier. Författaren lyfte 

även att vid tematisk analys så kan en intervjuguide användas som ett verktyg för att 

samla in materialet. Datan bearbetades enligt stegen i Langemar (2008) där det beskrevs 

att man bör transkribera datan, därefter markera, sortera, definiera viktiga preliminära 

teman och slutligen sammanfatta materialet. Vid en strukturerad intervju med bestämda 



 

15(33) 

 

frågor så används ofta teman som konstruerats på förhand. Detta kan jämföras med en 

ostrukturerad intervju där teman uppstår i materialet (Langemar, 2008). I aktuell studie 

användes en semistrukturerad intervju, vilket innebar att teman både uppkommit och 

kvarstått. Den kvalitativa datan analyserades intersubjektivt, det vill säga genom att 

försöka uppfatta och tolka deltagarnas svar. Langemar (2008) lyfte även att det var 

viktigt att analysen alltid gjordes av hela texten för att alla teman skulle passa väl in i 

materialet samt att det var viktigt att man delade in teman utifrån de svar man har fått. 

Utifrån detta söktes det efter likheter i tolkningarna och därefter formulerades 

gemensamma teman. Det insamlande materialet raderades efter transkriberingen, då det 

inte längre behövdes.  

 

2.4 Validitet  

God kvalitet i kvalitativ metod kan uppnås genom att intervjuaren strävar efter att få 

grundliga, varierade och nyanserade svar (Langemar, 2008). Det fanns en förhoppning 

om att få innehållsrika och meningsfulla svar i och med att frågorna var 

semistrukturerade, då frågorna inte nödvändigtvis krävdes vara lika från intervju till 

intervju. Det gavs därmed ett stort utrymme för deltagarna att utveckla sina svar samt 

gav dem möjlighet att tillföra ytterligare åsikter. Vid varje intervjus avslutande föreslogs 

det även att deltagarna kunde bidra med att berätta mer om sin upplevelse utifall att de 

ansåg att frågorna var otillräckliga för att besvara studiens syfte. Gällande kvalitativ 

generaliserbarhet så ansågs det svårt att generalisera resultatet till den population och det 

ämne som denna studie studerar i och med dess brist på storlek och antal deltagare. Även 

replikerbarhet ansågs svårt att genomföra i och med att en specifik arbetsplats och 

deltagare studerades.  

 

2.5 Etik 

Vetenskapsrådet (2002) menade att forskare bör undersöka vilka negativa risker det finns 

för berörda deltagare innan studien påbörjas. Deltagarna skyddas av individskyddskravet 
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som innebär att de inte ska utsättas för skador, förödmjukelse eller kränkning. 

Individskyddskravet åskådliggörs i de fyra grundläggande huvudkraven på forskning; 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och informationskravet.        

Studien har följt Vetenskapsrådets restriktioner för samhällsvetenskaplig och 

humanvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Inför intervjuerna skickades det 

ut ett informationsbrev (bilaga 2) där de etiska principerna presenterades enligt 

informationskravet. Det togs hänsyn till samtyckeskravet genom att deltagarna 

uppmärksammades om att studien var frivillig och inte ställde krav på deltagande. Det 

framkom även ett naturligt samtycke i och med att deltagarna gick med på att bli 

intervjuade via telefon eller via ett personligt möte. Vid intervjutillfället repeterades det 

att deltagarna kunde avbryta intervjun. Det efterfrågades även vid intervjutillfället om de 

samtyckte till att intervjun spelades in. Känsliga etiska uppgifter presenterades i 

informationsbrevet då anonymisering och skydd av personuppgifter togs upp enligt 

konfidentialitetskravet. Integriteten respekteras även vid intervjutillfällena då författarna 

befann sig i rum där obehöriga inte kunde ta del av samtalet. Slutligen fick deltagarna 

information om att deras svar endast skulle användas till studiens syfte och att de skulle 

raderas efter användning enligt nyttjandekravet. Samtliga uppgifter delades endast 

mellan forskarna och var inte tillgängligt för oberörda. 

Langemar (2008) ansåg att etiska problem kan uppstå i den kvalitativa 

forskningen då mer personlig och utlämnande information oftare inhämtas jämfört med 

kvantitativ forskning. Detta var något som respekterades i studien. Känslig information 

som skulle bidra till en negativ framställning av deltagaren valdes bort från citaten i 

resultatet. Det uteslöts även känslig personlig information i och med att studien 

eftersträvade att svaren skulle vara anonyma och att data inte skulle kunna kopplas ihop 

med deltagarna.  

Vetenskapsrådet (2002) rekommenderade även att forskarna efter studiens slut 

bör låta deltagarna få ta del av resultatet. Samtliga deltagare lyfte upp frågan och studien 

kommer därför att skickas ut till deltagarna vid publicering. 
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3 Resultat 

Resultatet i studien baserades på svaren från sex kvinnliga deltagares upplevelser av hur 

det är att vara chef som kvinna i Regionen. Generellt kunde det uppmärksammas 

gemensamma faktorer som syftar på människans grundstenar, till exempel hur man är 

som person eller vad man motiveras av, och faktorer som syftar på människans 

utvecklings och förändringsbarhet, till exempel anpassningsförmågor. Det 

uppmärksammades också generella viktiga utanförliggande faktorer som till exempel hur 

arbetsgruppen är, tillit och stöd till och från andra samt hur man relaterar till 

organisationen i stort. 

 

3.1 Teman 

De svar som var relevanta för frågeställningen i studien grupperades in i tio stycken olika 

teman. De teman som identifierades ansågs sammanfatta både deltagarnas generella 

upplevelse av hur det är att vara chef som kvinna i den egna verksamheten och besvara 

vilka upplevelser deltagarna har gemensamt. För att tydliggöra tolkningen av 

intervjuerna samt stärka valet av teman samlades olika citat in från studiens deltagare.  

 

Nedanstående teman användes: 

Motivation. En genomgående faktor inom ledarskap var att det är viktigt med rätt 

motivation för att klara av att arbeta som chef. Ofta kände deltagarna att man hade ett 

intresse av att förändra och påverka eller att se sina medarbetare växa och utvecklas. 

 

“Jag tog jobbet med anledning av att jag vill påverka och kliniken ligger mig varmt 

om hjärtat.” 

Deltagare 3 

“Jag kan ha potential att bli chef men om jag inte själv vill eller känner att det inte 

är rätt tid i mitt liv och därmed inte har motivationen så blir det inte bra.” 

Deltagare 4 



 

18(33) 

 

“Att se medarbetarna växa och utvecklas… den harmonin är nästan obetalbar om 

man sätter det i ett yrkesperspektiv.” 

Deltagare 5 

 

Support. En viktig upplevelse bland deltagarna var att man har haft en chef som har 

stöttat och sett att man har potential till att bli chef. Stöd från andra chefskollegor var 

också viktigt eller från nära chefer. I vissa fall var det även väldigt viktigt med bra stöd 

från högre ledning samt administrativt stöd.  

 

“Vi har haft mycket kontakt och det var egentligen hennes idé i början att jag 

skulle gå den här traineeutbildningen.” 

Deltagare 2 

“Min närmsta chef fanns hela tiden och hon hade haft min position innan så jag 

hade alltid väldigt bra stöttning eftersom hon förstod precis vad jag pratade om.” 

Deltagare 1 

“Vi är ju tre förstalinjens här på kliniken och vi har väldigt mycket stöttning och 

reflektionstillfällen och man bollar saker och ting med varandra.” 

Deltagare 3 

“Det här ‘runtomkringstödet’ som vi kallar administrativt stöd är också jätteviktigt 

för att ge chefen ett gott utgångsläge.” 

Deltagare 4 

 

Tillit och förtroende. Genomgående ansågs det vara viktigt med att visa tillit till sina 

medarbetare samt att medarbetarna visade tillit till chefen. Det var även i flera fall viktigt 

att känna förtroende och förståelse till och från medarbetarna.  

 

“Tillit tycker jag är en jätteviktig egenskap att kunna ge ansvar att de känner att de klarar 

det och att de är jätteduktiga och kapabla liksom till att ta egna beslut och ansvar.” 

Deltagare 3 
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“Det skapar ett annat förtroende när man vet vad man pratar om och att chefen vet 

vad man menar… Jag förstod vad de gick igenom med patienterna.” 

Deltagare 1 

“Jag vill skydda min grupp, skydda dem när det haglar för det kan det göra ibland, 

dra tillbaka vingarna och lyfta fram dem nå solen glänser, och då behöver jag ju veta vad 

medarbetarna behöver ha för stöd.” 

Deltagare 5 

“Det är inte alltid så att det finns en förståelse från alla medarbetare att vi faktiskt 

också har en begränsad tid och att vi kanske inte räcker till för precis allt.” 

Deltagare 6 

 

Anpassning till gruppen. Utmärkande bland deltagarna var att det som chef var viktigt 

att anpassa sig till sin grupp och sina medarbetare. Det vill säga att anpassa ledarskapet 

utifrån gruppens krav för att kunna få med sig sina medarbetare. Detta innefattade att 

anpassa sig utifrån vad gruppen kommer ifrån, vad som ligger bakom, vart den befann 

sig, vilken generation gruppen tillhörde och vad gruppen behövde. 

 

“Beroende på gruppens utveckling så möter jag som chef dem där de befinner 

sig.”  

Deltagare 3 

“Det ställs högre och högre krav på ledarskapet och man behöver leverera. 

Medarbetargruppen skiljer sig också mellan 90-talister och 70-talister, vad man förväntar 

sig från sin chef.” 

Deltagare 2 

“Jag tror att det är viktigt att man frågar sina medarbetare också. ‘Så här vill jag 

vara som chef och ledare, jag har en bit kvar, kan ni hjälpa mig med detta’. Det brukar 

uppfattas väldigt positivt av medarbetarna.” 

Deltagare 4 
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“Det har jag ju märkt, man får vara väldigt flexibel, man formar sig helt enkelt 

ganska mycket utefter den person som man har framför sig eller den arbetsgruppen man 

har.” 

Deltagare 6  

 

Omtanke om gruppen. Generellt var det viktigt att förstå och se sin personal samt att 

tro på personalens förmåga. För flera intervjuade fanns det en uppfattning om att det var 

lättare att göra detta om man har erfarenhet och kunskap kring personalens arbete. I 

enstaka fall var det även viktigt med att visa omtanke om personalen. 

 

“Man bör ha, eller man ska ha, en personlig omtanke och se, möta, intressera sig 

för medarbetarnas utveckling, ge stöd helt enkelt.” 

Deltagare 5 

“Det som jag märkte med att gå från att vara chef från sjuksköterska var att jag vet 

vad vården innebär.” 

Deltagare 1 

“Fördelen är ju att man verkligen kan verksamheten man vet vad man behöver 

lägga prioritering på, förstår när medarbetarna kommer och vill ha något eller behöver 

hjälp så förstår man deras problem.” 

Deltagare 3 

 

Grundförutsättningar. En genomgående upplevelse var att man alltid varit intresserad 

av ledarskap och att man som chef ansåg sig vara en viss typ av person. Det upplevdes 

även i vissa fall att hur man är som chef inte spelar någon roll för vilken verksamhet man 

leder. I vissa fall uppfattades det dessutom som att en chef hade egenskaper som var 

både “mjuka” och “hårda”, till exempel att vara ödmjuk och omvårdande respektive att 

ha pondus och vilja stå i centrum.  

 

“Det har alltid funnits ett intresse och även om jag inte skulle blivit chef hade jag 

varit intresserad av gruppledare eller något annat.” 
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Deltagare 2 

“Men sen så tror jag att man är en viss typ av människa som söker sig till sådana 

här poster.” 

Deltagare 3 

“Jag tycker om när det händer saker, jag tycker om att vara med och bidra, det 

innebär inte att jag behöver vara det i alla sammanhang, men tycker att det är kul. Och 

det är en del av rollen att vara chef.” 

Deltagare 5 

 

Utvecklingsbarhet. En genomgående upplevelse som chef var att man utvecklades och 

lärde sig med tiden i sitt arbete. I vissa fall handlade det om att man utvecklade förmågor 

som till exempel att kunna avgöra vad som var viktigt eller att våga säga att man gjort 

fel. I enstaka fall handlade det om att man lärde sig förmågor som att vara auktoritär, hur 

system fungerade, vilken hjälp som fanns att få eller att man inte alltid kunde se alla. 

 

“Jag tror att man lär sig varje dag, man lär sig av sina misstag och man lär sig hur 

man ska hantera olika situationer. Och typ testa ‘nej det blev inte bra’ och ‘varför blev 

det inte bra?’ och sen testar man någon annan ingång nästa gång man hamnar i liknande 

situationer.” 

Deltagare 3 

“Att faktiskt ha en ödmjukhet att det kan komma ett förslag från någon av 

medarbetarna som gör att man faktiskt måste tänka om.” 

Deltagare 1 

“Växer man i sin roll så kan man också välja vilka saker som behöver göras idag 

och vad som behövs göras imorgon.” 

Deltagare 2 

 

Organisationen. En genomgående upplevelse var att det som chef var svårt att förhålla 

sig till den övre organisationen eller den högre ledningen. Detta handlade om hur 
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ledningen styrde organisationen och hur organisationen styrde storleken på gruppen, det 

vill säga hur många medarbetare som chefen hade ansvar för.   

 

“Sen var den verksamheten väldigt uppbyggd på grund att det var svårt med mål 

och uppdragsbeskrivning från politikernas beslut.” 

Deltagare 1 

“Även om vi tycker att vi bestämmer något bra i vår arbetsgrupp så kanske inte det 

går att genomföra, så det är mycket som tar väldigt lång tid.” 

Deltagare 6 

“Målet är 25 stycken, då är det mer realistiskt att skapa en relation med 

medarbetarna.” 

Deltagare 4 

 

Påfrestningar. En genomgående upplevelse av chefsjobbet var att det är ett arbete som 

blir påfrestande och energikrävande för att det ingår ett stort ansvarstagande. I flera fall 

kunde det leda till att andra delar av livet såsom familj ibland bortprioriterades.  

 

“Väldigt påfrestande jobb när man tänker på det hela tiden, hur ska vi lösa det här 

och det finns ingen annan som har det ansvaret utan det hänger på att man löser det.” 

Deltagare 1 

“Det får inte vara bekostnad varken på mig själv eller på min familj. För då när jag 

hade jättesvackan så ringdes det ju hem hela tiden också att det fattades folk och jag fick 

då in extra och då var det ju i bekostnad på min familj.” 

Deltagare 3 

 

Person framför kön. Genomgående för ledarskap inom regionen var att kön inte spelar 

någon roll för chefsjobbet, utan det handlade snarare om hur man är som person. I 

enstaka fall ansåg man att kön gjorde skillnad i specifika situationer; till exempel hur 

man hanterar vissa situationer, att män i verksamheten kanske har en naturlig auktoritet 

eller att man tror att kvinnor är på ett speciellt sätt. 
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“En manlig chef får inte mer respekt från medarbetarna för att han är man och en 

kvinnlig chef får inte någon fördel för att hon är kvinna. Tittar man på nivån över spelar 

det inte heller någon roll, de får respekt från positionen och hur man är som människa.” 

Deltagare 1 

“Jag tror att män har ett annat förhållningssätt till känslomässiga situationer. 

Däremot själva jobbet så tror jag inte spelar någon roll.” 

Deltagare 2 

“Jag tror faktiskt inte att man som man i vår organisation upplever en minoritet… 

vanligtvis så har männen som vanligtvis är läkare en högre auktoritet i den här kulturen.” 

Deltagare 5 

“Ibland tänker jag att vi som kvinnor är väl mer omhuldande och mer så där ska ta 

hand om alla och så, men jag har ju många kollegor som absolut inte är sådana” 

Deltagare 6 

 

4 Diskussion 

Denna studie syftade till att undersöka hur det upplevs att vara kvinna och chef i den 

undersökta Regionen. Utifrån svaren var sedan syftet att dra slutsatser kring om det fanns 

gemensamma upplevelser, faktorer eller liknande erfarenheter. Resultatet tolkades som 

att det fanns likheter mellan deltagarnas subjektiva upplevelse. Till exempel var det 

viktigt för en kvinnlig chef i Regionen vem man är som person. Detta tog sig uttryck i 

grundförutsättningar och egenskaper, att man lärde sig och utvecklade nya förmågor, att 

man drivs av utveckling och att arbeta med människor. Det var även viktigt med gruppen 

som man leder, detta visade sig till exempel i hur man förhåller sig till andra och att man 

fick stöd från andra runtomkring. Men även att gruppen kände att man som chef gick att 

lita på, att man anpassade sig efter sin grupp samt att gruppen visade förtroende för 

chefen. En gemensam upplevelse var även yrket i sig, till exempel att det var ett stort 
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ansvar, att det var krävande, att det var viktigt att förhålla sig till en större organisation 

samtidigt som man förhöll sig till sin arbetsgrupp.   

 

4.1 Analys av resultat 

Ur empirin sammanställdes tio olika teman som användes för att skapa en bild av de 

gemensamma upplevelserna och erfarenheterna av att vara chef som kvinna inom 

Regionen. Dessa teman baserades på svar från deltagarna i studien och var genomgående 

i de intervjuer som genomfördes. Fyra av de teman som framkom ur empirin kunde 

kopplas till individen; motivation, grundförutsättningar, utvecklingsbarhet och person 

framför kön. Ytterligare fyra av dessa teman kunde kopplas till andra människor; 

support, tillit och förtroende, anpassning till gruppen och omtanke om gruppen. De sista 

två teman kunde kopplas till chefsyrket; organisation och påfrestningar. Nedan följer 

diskussion om hur teman kan kopplas ihop med tidigare forskning. 

 

4.1.1 Individen 

Som nämnts ovan kunde motivation, grundförutsättningar, utvecklingsbarhet och person 

framför kön kopplas till individen. Samtliga deltagare upplevde att motivation var en 

genomgående faktor för chefskap. En deltagare beskrev att förmågan att kunna påverka 

och förändra var en faktor som bidrog till hennes chefskap. Deltagarnas svar stämde 

överens med Hopkins et. al. (2006) som beskrev att speciella förmågor utmärkte sig för 

effektiva ledare. Att ha en ambition och strävan efter att utvecklas och nå framgång var 

exempel på dessa förmågor.  

Grundförutsättningar var ett annat tema som ansågs behövas för att vara en chef 

och ledare. Resultatet visade att alla deltagare hävdade att en viss typ av grundläggande 

förutsättningar och egenskaper kunde identifieras i personerna. En deltagare beskrev att 

hon trodde att det var en viss typ av människa som blev chefer. En annan menade att om 

hon inte blivit chef så hade hon haft en annan ledande position. Kopplingar kan göras till 

Thylefors (2007) som menade att personligheten hade betydelse för ledarrollen. 
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Författaren hävdade även att ha beslutsförmåga och handlingskraft samt att vara lyhörd 

och bekräftande var viktiga egenskaper. Synonymer till dessa viktiga egenskaper 

uppfattades till viss del kunna kopplas ihop med resultatet av studien då pondus och 

ödmjukhet var egenskaper som beskrevs av deltagarna. 

Utvecklingsbarhet var ytterligare ett tema som observerades i resultatet. Samtliga 

kvinnor hade deltagit i ledarskapsutbildningar där de utvecklat sin ledarskapsstil. 

Genomgående ansåg deltagarna att chefsjobbet gick ut på att man utvecklades. En 

deltagare beskrev att man lärde sig varje dag och att nya ingångar på situationer 

utvecklades med tiden. En annan beskrev att det ställdes högre krav på ledarskapet vilket 

medförde att en större vikt lades på förmåga till utveckling. Dessa tankar antogs kunna 

kopplas till Hopkins et. al. (2006) och Kalaitzi et. al. (2017) som hävdade att kvinnors 

väg till framgång var beroende av möjligheter till utveckling, till exempel genom att 

utveckla sitt humankapital. Då samtliga deltagare gick utbildningar och därmed gavs 

möjlighet till utveckling ansågs därför forskningen kunna kopplas ihop med temat.  

Genomgående ansåg deltagarna att kön inte spelade någon roll för chefsjobbet. 

Personen var viktigare än könet. Endast vid specifika situationer ansåg en del av 

deltagarna att det fanns skillnader mellan kön. En deltagare hävdade att man inte blev 

bemött annorlunda för att man var av ett visst kön, utan att det berodde på individen. 

Andra menade att kvinnor var mer känslomässiga och omhuldande men att även detta 

berodde på person och inte kön. Hopkins et. al. (2006) ansåg att kvinnliga ledares 

motgångar ofta berodde på manliga stereotyper och att ledarskap förknippades med 

maskulina drag. Detta gick dock inte att bevisa i resultatet av den här studien då det 

fanns många kvinnor i chefspositioner samt att manliga drag inte förknippades med 

ledarskapet eller chefskapet.  

Både Ivarsson (2001), Thylefors (2007) och Heller Levitt (2010) ansåg att 

ledarskapet har förändrats till kvinnors fördel i och med att det hierarkiska ledarskapet 

har bytts ut mot bland annat förmågan att behålla och bilda relationer. Detta gick att 

relatera till resultatet i studien då några av deltagarna ansåg att kvinnor ibland var mer 

omhuldade och omtänksamma än män.  
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Thylefors (2007) hävdade att tidigare könsroller håller på att försvinna och att 

chefsrollen inte längre beror på kön i lika hög grad. Även Hopkins et. al. (2006) menade 

att det fanns teorier om att män var mer effektiva men att det inte har gått att bevisa i 

forskning då det inte observerats skillnader mellan könen. Detta bevisas i resultatet av 

deltagarnas uppfattningar om kön då det inte anses att chefsrollen beror på kön eller att 

det finns någon skillnad mellan könen.   

 

4.1.2 Andra människor 

Som nämnts tidigare kunde fyra teman från resultatet kopplas till andra människor; 

support, tillit och förtroende, anpassning till gruppen samt omtanke om gruppen. 

Thylefors (2016) menade att ledarskap har förändrats från den tidigare mer traditionella 

synen, numera anses det vara viktigt att som ledare fokusera på andra eller på gruppen. 

Sättet man mäter positivt ledarskap på innefattar även mer och mer faktorer som handlar 

om de anställda, medarbetare är också något som betonas av cheferna i aktuell studie.  

Eagly (2007), Evans (2014), Heller Levitt (2010) och Hopkins et. al. (2006) tar 

alla upp ledarskapsstilar och modeller som var framgångsrika för kvinnliga ledare. 

Studierna menade att de stilar och modeller som tas upp innehåller fokus på 

mellanmänskliga relationer, är karismatiska och där de anställda framställs som viktiga 

tillgångar. Utöver de ovan nämnda studierna så uppmärksammade också Thylefors 

(2016) en koppling mellan kvinnligt ledarskap och effektivitet, även Ivarsson (2001) 

ansåg att förmågan att bygga relationer var viktigare inom ledarskap nu än tidigare. I 

resultatet upptäcktes det att detta var en övergripande faktor som var viktig inom 

ledarskap för kvinnorna i studien. 

I resultatet av denna studie var tillit och förtroende en viktig och genomgående 

faktor för ledarskap. Det var viktigt för deltagarna att deras anställda litade på sin chef 

men också att man som chef visade att man gick att lita på. Det var även viktigt att man 

som chef visade omtanke om sin grupp, att man trodde på deras förmåga och förstod 

dem. Empati och lyhördhet var till exempel en förmåga som Thylefors (2007) ansåg 

viktig för ledarskap. Även Eagly (2007) menade att kvinnliga chefer var mer 
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hjälpsamma, värderande, samarbetsvilliga och bra på att vara en mentor för andra vilket 

är egenskaper som kan kopplas till att ha fokus på andra människor.  

Resultatet av studien visade också att flera deltagare upplevde att det var lättare 

att förstå sina medarbetare när man hade erfarenhet inom deras arbete. Hauser (2014) 

uppmärksammade att kvinnliga chefer inom vården hade en bakgrund som 

sjuksköterskor, vilket stämde överens med mer än hälften av deltagarna i den aktuella 

studien. Hauser (2014) observerade också i sin studie att det var vanligt att kvinnliga 

chefer rekryterats internt. Även Ivarsson (2001) antydde att kvinnor som blev chefer 

berodde på en uttalad chefsaspiration. I aktuell studie var det vanligt att någon sett 

chefspotential i deltagarna som resulterat i att man hade blivit chef. Stöd var även en 

genomgående upplevelse som var viktigt för deltagarna i sitt chefskap, exempelvis att 

man fick stöd från högre chefer och kollegor. Hopkins et. al. (2006) uppmärksammade 

att kvinnor ansåg att det var viktigt att ha en mentor, vilket kan kopplas ihop med 

deltagarna i aktuell studie då de flesta hade haft en förebild eller en stöttande chef.  

Eagly (2007) ansåg att ledarskapet kunde förändras beroende på situationen, 

vilket var en genomgående upplevelse för deltagarna i den här studien. Att kunna 

anpassa sitt sätt att leda utifrån vad gruppen kräver var viktigt som chef i Regionen. 

Hopkins et. al. (2006) ansåg att kvinnor var mer föränderliga, vilket kan bevisas då ett 

genomgående svar bland de kvinnliga cheferna i den här studien var att man fått förändra 

sitt sätt att vara chef på.  

 

4.1.3 Chefsyrket 

Som nämnt ovan kunde två teman som kom fram ur resultatet i studien kopplas till själva 

chefsyrket; påfrestningar och organisationen. En upplevelse som chef i den aktuella 

studien var att det ibland var svårt att förhålla sig till själva organisationen som man 

jobbar i, som till exempel politiska ställningstaganden eller hur ledningen styr storleken 

på arbetsgruppen. Heller Levitts (2010) studie tog upp att kvinnor upplevde en ökad 

stress på grund av svårigheter med att balansera roller i livet med arbetet, som till 

exempel att ha familj. I den här studien upplevde deltagarna att yrket i vissa situationer 
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påverkade det övriga livet. Men orsaken var snarare det stora ansvarstagande som 

chefsyrket innebar och endast i vissa situationer eller perioder då arbetsgruppen var 

påfrestande. Detta kan snarare kopplas till resultatet av Ivarssons (2001) studie som 

visade att chefskarriären för kvinnor inte påverkades trots en högre familje- eller 

arbetsbelastning. Heller Levitt (2010) ansåg även att ledarskap och karriär inte ingick i 

de vanliga sociala konstruktionerna, detta upplevdes dock inte bland deltagarna i den här 

studien.  

 

4.2 Metoddiskussion  

Vald metod i studien var en kvalitativ forskningsmetod. Enligt Langemar (2008) är det 

en lämplig metod för att undersöka psykologiska fenomen inom arbets- och 

organisationspsykologi. Den här studien syftade till att tolka och förstå upplevelser av 

ledarskap utifrån kvinnliga chefer. Att undersöka hur man upplever något eller vilka 

faktorer som ligger bakom ett fenomen är vanligt för frågeställningar inom kvalitativ 

metod (Langemar, 2008). I en kvalitativ metod förekommer det någon form av tolkning 

och analys av empiri, detta användes i denna studie i form av transkribering av intervjuer 

och tematisk analysmetod för att få fram ett resultat. Langemar (2008) ansåg även att 

tolkningen kan ses som en översättning eller sammanfattning av data. Målet med 

sammanfattningen är att innehållet ska framhävas ännu tydligare och detta måste vara en 

medveten process för att inte tappa innehåll (Langemar, 2008).  

Problemet med vald metod ansågs vara att det konstant skedde tolkningar, till 

skillnad från kvantitativ metod där resultatet inte kan misstolkas. Tolkningarna i denna 

studie har gjorts intersubjektivt av båda författarna. Hänsyn har även tagits till att flera 

faktorer kunde styra hur författarna tolkade empirin och teman till analys. Det ansågs 

även att den här studien i framtiden är svår att replikera och få fram exakt samma resultat 

på grund av att empirin har tolkats och analyserats utifrån författarnas personliga 

uppfattning. De intervjuer som genomfördes i studien var semistrukturerade vilket 

innebar att det också fanns möjlighet för deltagarna att forma intervjun individuellt efter 

deras upplevelser. Då det är vanligt att social önskvärdhet förekommer i intervjuer så 
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användes anpassade följdfrågor vid varje intervju för att betona vad som undersöktes. 

Samtidigt beaktar författarna att det kan finnas metodfel kvar.  

Vid studiens början fick antalet deltagare begränsas till sex stycken på grund av 

tidsbrist och svårigheter att få tag på fler tillgängliga deltagare. Följden av detta gjorde 

att resultatet av studien kan vara svår att generalisera till en större population. På grund 

av tidsbristen men även önskemål från deltagare så intervjuades majoriteten av cheferna 

via telefon. Detta kan ha medfört att social önskvärdhet eller andra felkällor påverkat 

resultatet. Avgränsningar gjordes till en specifik Region på grund av tidsbrist men även 

på grund av brist på möjligheter till att genomföra en större studie. Detta medförde att 

upplevelser som kom fram i studien kan vara svåra att generalisera till alla chefer. Det 

finns en osäkerhet kring om deltagarna är representativa för att kunna generaliseras till 

andra arbetsplatser eller andra branscher på grund av att studien undersöker en Region 

där det finns en majoritet av kvinnliga chefer.   

 

4.2.1 Kulturella skillnader 

Vid inläsning av tidigare studier togs det hänsyn till olika kulturers uppfattningar om 

kvinnors roll på arbetsmarknaden. Det upptäcktes att bilden av arbetande kvinnor i 

samhället ansågs skilja sig mellan olika länder. Studierna av Eagly (2007), Heller Levitt 

(2010), Hauser (2014) och Hopkins et. al. (2006) undersöktes i USA. Enligt NE (2019) 

så var möjlighet till barnbidrag och föräldraledighet inte tillgängligt för alla i USA. Det 

tog även hänsyns till Evans (2014), Kalaitzi et. al. (2017) och Vanderbroecks (2010) 

studier då deltagare från olika länder i Europa deltog, vilket medförde att det kunde 

finnas skillnader gällande sociala strukturer. I Sverige finns föräldraledighetslagen och 

föräldrapenning som ser till att arbetstagare inte förlorar på att vara föräldralediga. Det 

finns även möjlighet till delad föräldraledighet. Det resulterar i att kvinnor i 

chefspositioner i Sverige har större möjlighet till ett fungerande familjeliv vid sidan av 

arbetet, vilket även kunde observeras av deltagarna i studien. Detta ansågs kunna 

förklara varför en del tidigare forskning inte stämde överens med resultatet i denna 

studie. Hänsyn togs därför till skillnader mellan olika länders sociala system. Thylefors 
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(2007, 2016) är forskare och docent inom psykologi vid Göteborgs universitet och 

ansågs därför vara en trovärdig källa att använda kring fakta om kvinnligt ledarskap. 

Doktorsavhandlingen av Ivarsson (2001) studerade svenska deltagare och anses likt 

Thylefors vara relaterbar till studien. 

 

4.3 Rekommendation till fortsatt forskning 

För vidare forskning inom detta ämne är det av intresse att undersöka om det finns 

likheter eller skillnader i upplevelser och erfarenhet av ledarskap inom olika 

arbetsplatser eller branscher. Det är även intressant att undersöka vidare om kön är en 

påverkande faktor för ledarskap för manliga chefer i Regionen, eller i andra branscher 

där könsfördelningen ser annorlunda ut för chefspositioner. Vidare forskning kan även ta 

mer hänsyn till underliggande åsikter kring könsstereotyper i Sverige och kring 

mansdominerade branscher. Flera studier som ligger till grund för den här studien är 

utförda i andra länder, därför skulle det vara av intresse att jämföra fler liknande studier 

som gjorts i Sverige, eller studier som gjorts kring mansdominerade branscher.  

 

4.4 Slutsats 

Tidigare forskning belyser vikten av kvinnligt ledarskap och att det fanns faktorer som 

gör att kvinnligt ledarskap blir mer eftertraktat. Detta gjorde den aktuella studien 

relevant för forskningsområdet. Flera av de teman som framkom ur empirin visade att 

kvinnors upplevelser av ledarskap handlade om vem man är som person samt hur 

gruppen som man leder ser ut. Detta stämde överens med vad tidigare forskning visade. 

Syftet med studien var att undersöka hur det upplevdes att vara kvinnlig chef i Regionen 

samt om det fanns liknande erfarenheter och gemensamma faktorer för de kvinnliga 

cheferna. Resultatet tolkades som att detta förekom i urvalet. Den genomförda studien 

var begränsad till en specifik Region vilket medförde att det troligen inte är möjligt att 

generalisera det framkomna resultatet till arbetsplatser inom andra branscher. Det fanns 

även några faktorer i resultatet av studien som skilde sig från tidigare forskning vilket 
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kan förklaras av skillnaden mellan olika kulturers sociala system och uppfattningar kring 

kvinnors roll på arbetsmarknaden. Slutligen ger resultatet i studien en djupare förståelse 

för kvinnliga chefers upplevelser av ledarskap i den undersökta Regionen.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

Hur fick du ditt jobb som chef? 

Har du gått någon utbildning i ledarskap? Tror du att det har påverkat respektive inte 

påverkat ditt ledarskap? 

Vad var det som fick dig att vilja bli chef? 

Har du haft någon förebild när det kommer till ledarskap? Vad gör den personen till din 

förebild? Kvalitéer / egenskaper? 

 

Personlighet/egenskaper 

Vilka egenskaper tycker du utmärker dig som ledare? 

Har du förändrat eller anpassat dina egenskaper som chef baserat på förväntningar? 

 

Personlig uppfattning 

Trivs du med ditt jobb som chef? Ångrar att du tog det? 

Har du funderar på att sluta jobba för att få ett arbete med mindre ansvar? 

Känner du att du har behövt välja bort andra delar i livet, exempelvis familj, relationer, 

fritid eller välmående för att komma till den positionen du har idag? 

Vad anser du är det svåraste med att vara chef? 

 

Uppfattning av ledarskap 

Vilka egenskaper anser du är viktiga att ha som ledare? 

Vilka egenskaper krävs som chef på din arbetsplats? 

Tror du att det är svårare för kvinnor att vara chef? Och i så fall varför? 

Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att vara chef? 
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev 

 

Hej, 

 

Vi är två studenter som läser Personal & Arbetslivsprogrammet på Linnéuniversitetet i 

Växjö. För närvarande skriver vi vårt examensarbete i psykologi som ska handla om 

kvinnors upplevelser av ledarskap. Vi vill undersöka vilka egenskaper kvinnliga ledare 

upplever att deras arbete kräver. Syftet är att öka förståelsen för den situation kvinnor i 

ledande positioner har. Vi skulle därför vilja bjuda in dig för att ta del av din upplevelse. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och ställer inga krav på deltagande. Om du väljer 

att delta har du även rätt att avsluta din medverkan när som helst under studiens gång. 

Dina svar kommer att vara anonyma och dina personuppgifter kommer endast att 

behandlas i förtroende och kommer endast att användas i studien syfte. Efter avslutad 

studie kommer dina svar och uppgifter att raderas. 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Emilia Lindkvist och Alexandra Widegren 

 

 

 


	1 Introduktion
	1.1 Definition av ledarskap
	1.2 Ledarskapsmodeller
	1.3 Ledarskapsstilar
	1.4 Effektivt ledarskap
	1.5 Egenskaper
	1.6 Perspektiv på kvinnligt ledarskap
	1.7 Sammanfattande litteraturreflektion
	1.8 Syfte
	1.9 Frågeställning

	2 Metod
	2.1 Deltagare
	2.2 Instrument
	2.3 Procedur
	2.4 Validitet
	2.5 Etik

	3 Resultat
	3.1 Teman

	4 Diskussion
	4.1 Analys av resultat
	4.1.1 Individen
	4.1.2 Andra människor
	4.1.3 Chefsyrket

	4.2 Metoddiskussion
	4.2.1 Kulturella skillnader

	4.3 Rekommendation till fortsatt forskning
	4.4 Slutsats

	5 Referenser

