
 

 

 
 

 
 

  

 

Kvinnliga chefers ledarstil 

En kvalitativ intervjustudie som undersöker eventuella 

dominerande ledarstilar hos kvinnliga HR-chefer 
 

Författare: Fanny Klaesson & Julia 

Ernstsson 

Handledare: Siegbert Warkentin 

Examinator: Mikael Rennemark 

Termin: HT-19 

Ämne: Kandidatuppsats 

Kurskod: 2PS61E 

Kurskod: 2PS61E 



 Fanny Klaesson & Julia Ernstsson   

2 

 

Abstract 

 

This qualitative study was conducted because there was a willingness to contribute to an 

understanding of the leadership style of female HR managers that is still relatively new in the 

labor market. Five semi-structured interviews were conducted with female HR managers in 

different industries to find their leadership style and explore if there is any leadership style 

that dominates. Based on a phenomenological method of analysis, different themes could be 

detected to gain a deeper understanding of what leadership style dominate. It turned out that 

the democratic leadership style is superior but that there are various major features of the 

authoritarian leadership style in all participants. No element of the let-go style of any of the 

participants could be found from the data collection. Proposals for continued research are to 

start from the employees' point of view but also to interview male managers in the same 

position in order to make a comparison. Another suggestion is to interview several female HR 

managers to better validate the results. 
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Sammanfattning 

 

Denna kvalitativa studie utfördes för att det fanns en vilja att bidra till att få en förståelse för 

kvinnliga chefers ledarstil som fortfarande är relativt nytt på arbetsmarknaden. Det utfördes 

fem semistrukturerade intervjuer med kvinnliga HR-chefer i olika branscher för att hitta deras 

ledarstil och utforska om det finns någon ledarstil som dominerar. Utifrån en fenomenologisk 

analysmetod kunde olika teman tas ut för att få en djupare förståelse för vilken ledarstil som 

dominerar. Det visade sig att den demokratiska ledarstilen var mest frekvent men att det finns 

olika stora inslag av den auktoritära ledarstilen hos alla deltagare. Det kunde inte hittas något 

inslag av låt gå-ledarstilen hos någon av deltagarna utifrån datainsamlingen. Förslag till 

fortsatt forskning är att utgå från medarbetarnas synvinkel men även att intervjua manliga 

chefer i samma position för att kunna göra en jämförelse. Ett annat förslag är också att 

intervjua flera kvinnliga HR-chefer för att kunna validera resultatet bättre.  
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Introduktion 

Sveriges chefsorganisation Ledarna kom ut med en rapport på deras hemsida i november 

2019 som handlade om vilka ledaregenskaper som är viktigast hos en chef. Deltagarna var 

chefer själva och det visade sig att egenskaper som kompetens och samarbetsinriktad är de 

egenskaper som uppskattas mest hos en chef. Enligt deltagarna själva är detta egenskaper som 

de oftare ser kvinnor besitta än män. I rapporten låg fokus på att ta reda på vilka 

chefsegenskaper som ansågs vara de viktigaste, för att få reda på om dessa egenskaper är 

förklaringen på varför fler män än kvinnor idag är chefer. Ledarna själva anser att det bästa 

vore en jämn könsfördelning på alla nivåer. Dessa svar gör frågan intressant gällande vad det 

är som gör att det fortfarande idag är fler män än kvinnor i chefsposition (Thoursie, 2019). 

Det är välkänt att det inte är jämställt mellan kvinnor och män på många olika sätt, 

däremot har det blivit bättre med tiden. Perioden mellan 1850 till 2000 har karakteriserats av 

att den formella ojämlikheten mellan könen försvunnit (ne.se, hämtad 2020-01-16). Det var 

inledningsvis aldrig självklart att kvinnorna skulle omfattas av samhällets formella jämlikhet. 

Kvinnor har varit tvungna att kämpa för att uppnå samma rättigheter som män. I Sverige fick 

ogifta kvinnor rätt att bestämma över sig själva 1863. År 1921 fick de för första gången rösta i 

ett riksdagsval och 1927 fick de rätt att gå på statligt läroverk (ne.se, hämtad 2020-01-16). På 

1900-talet började några få kvinnor arbeta, vilket innebar “hjälpande” roller i organisationer, 

såsom sekreterare eller assistent. På 1940-talet var det fortfarande bara några få kvinnor som 

satt i ledningspositioner. Det var typiskt att se kvinnor som vårdare, assistenter, lärare, 

sjuksköterskor snarare än ledare under denna period. Då var synen på kvinnor att de inte 

passade som ledare för att de var tillskrivna att ha omtänksamma och vårdande egenskaper 

(Jogulu & Wood, 2006). Den 23 maj 1991 trädde jämställdhetslagen i kraft. Den har till 

ändamål att främja kvinnor och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra 

arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, det vill säga jämställdhet i arbetet. Den 

siktar främst till att förbättra kvinnornas arbetsvillkor i arbetslivet (riksdagen.se).  

Under 2000-talet har andelen kvinnliga chefer ökat i hela landet. Enligt statistik från 

SCB så var andelen kvinnliga chefer under 2011 drygt 30% och om utvecklingen fortsätter i 

samma takt så kommer det vara jämn könsfördelning bland chefspositioner år 2031. I 

offentlig sektor är redan långt fler än hälften av cheferna kvinnor, medan i den privata sektorn 

så är männen påtagligt överrepresenterade (Ledarna, 2013).  
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Ledarskap 

Ledarskap definieras som “den sociala process genom vilken en person i en organisation 

influerar andra personer i organisationen att nå organisationens uppställda mål.” Det är en 

social process som grundar sig på en relation mellan ledaren och de ledda. Att mobilisera 

organisationens medarbetare och motivera dem genom beslut och handling, samt individuellt 

och gemensamt agera så att organisationens mål uppnås är en av de centrala uppgifterna 

ledarskap utgör. För att ledaren ska kunna klara av detta måste denne ha goda kunskaper om 

bland annat gruppers sätt att fungera, individers motivation samt organisationskulturens 

påverkan på individers beslut och handlingar. Dessutom måste ledaren förstå och i sitt 

ledarskap utgå från de behov och krav som gäller för verksamheten och dess affärsmodell. 

Sammantaget medför att leda människor samt att leda och ta ansvar för verksamheten, stora 

krav på ledaren. Det krävs att ledaren till exempel måste känna till den grupp eller 

organisation som denne har satts i att leda och det uppdrag som gruppen/organisationen har 

fått. Ledaren måste även ha förmåga att fatta beslut, där det många gånger sker utan tillräcklig 

information. I vissa situationer krävs det att ledaren nästan har en fanatisk inställning till 

uppgiften och i andra situationer måste ledaren ha förmåga till att locka fram entusiasm och 

idéer hos andra. Vilka egenskaper som är synnerligen viktiga i olika situationer har studerats 

mycket om tidigare (Bruzelius & Skärvad, 2017).  

  

Figur 1, Situationsanpassat ledarskap, s. 369 (Bruzelius & Skärvad, 2017, figur 14.5) 

 

Forskningen kring ledarskap menar att det inte finns ett enda sätt att leda och som 

fungerar i alla situationer. På grund av detta har metoder som ska hjälpa till att välja rätt sorts 
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ledarskap i en viss given situation vuxit fram. En modell (se figur 1) kallas för 

situationsanpassat ledarskap. Modellen avser visa att ledaren anpassar sitt beteende och sitt 

sätt att vara på, utifrån sina medarbetare. Med hjälp av denna modell får ledaren vägledning 

om hur mycket stöd denne behöver ge sina medarbetare i en viss situation. Hur ledaren ska 

bete sig anpassas utifrån medarbetarens kunskap och vilja att själva ta ansvar. Man talar om 

medarbetarnas mognad. När en medarbetare är ny i organisationen, har liten erfarenhet och 

kunskap om de nya arbetsuppgifterna, då är det viktigt att ledaren har en hög 

uppgiftsorientering, det vill säga detaljstyr mer. Ledaren måste således ge tydliga 

instruktioner och styra arbetet för den nya medarbetaren. Ledaruppgiften är främst att 

instruera. Efter en tid har medarbetaren hunnit komma in i sina arbetsuppgifter bättre och då 

förväntas denne att själv ta ett större ansvar. Medarbetaren sägs ha mognat. I detta skede har 

ledaren till uppgift att informera och beskriva förutsättningarna för arbetet. Nästa fas brukar 

ledarskapet präglas av fortsatt hög individorientering men successivt minskad 

uppgiftsorientering. Uppgiften för ledaren blir att fokusera på samarbete där ledare och 

medarbetare ägnar sig åt gemensam problemlösning och tar gemensamma beslut. Slutligen, 

när medarbetarnas mognad i organisationen är hög, blir både uppgiftsorientering och 

individorientering relativt låg. I detta skede är medarbetaren självständig och därmed blir 

ledarstilen delegerande (Bruzelius & Skärvad, 2017). 

Ledarstilar 

Ledarstilen som en ledare besitter medverkar i hög grad till att prägla organisationens 

kultur. Det sätt som ledaren utövar sin roll på kan anta olika former. En stor del av 

forskningen kring ledarstil har koncentrerats till tre huvudtyper av beteendeformer som denna 

uppsats också kommer fokusera på. Den första är den auktoritära ledaren. Hennes maktbas är 

först och främst positionen och ställningen. Hon är dominerande, styr genom order och 

direktiv. Gruppens arbete är hennes personliga ansvar och hon ger personlig kritik till 

enskilda gruppmedlemmarna. På det personliga planet håller hon ett visst avstånd mellan sig 

själv och gruppens medlemmar. Den andra typen av ledarstil är den demokratiske ledaren. 

Hennes maktbas kan både vara externt och internt betingad. Hon utövar ett grupporienterat 

ledarskap. Arbetet uppfattas som styrt av gemensamma mål och sker genom självständig 

medverkan av alla medlemmarna. Detta gäller också planeringen av arbetet. Hon är saklig och 

objektiv i sin kritik och uppfattar sig själv som en del av gruppen. Den tredje ledarstilen är 

den som kallas “låt gå”-ledaren. Hon utövar ett passivt ledarskap, deltar väldigt lite i 
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gruppens arbete och försöker inte stimulera eller organisera arbetet. Hon varken kommenterar 

eller kritiserar gruppens arbete (Lindkvist m.fl., 2014). 

De tre ledarskapsstilarna innehåller flera dynamiska drag och kan därför ses i ett 

processperspektiv. En auktoritär ledningsprocess skapar en viss säkerhet. Ledarna påtar sig 

ansvaret och fattar besluten. Det kan uppstå instabila situationer, till exempel om ledaren är 

frånvarande av olika skäl. Det kan också finnas andra skäl där individer tvingas vänta på 

ledarens avgörande. Det skapar osäkerhet, bland annat för att gruppmedlemmarna inte själva 

har lärt sig att fatta beslut eller för att de är fostrade till att ta emot information passivt. För 

medarbetarna kan det innebära en psykisk belastning, där de måste undertrycka sina egna 

behov för att den auktoritära formen skapar ett stort personligt beroende av ledaren. En 

demokratisk ledningsprocess utmärker sig också i en viss osäkerhet, exempelvis när det gäller 

rollfördelning och beslutsresultat. Osäkerheten bearbetas löpande genom processerna i 

gruppen. En balans skapas, då medarbetarna själva är med om att reducera osäkerheten. Detta 

ger samtidigt en känsla av förpliktelse. Den aktiva medverkan skapar därtill en förståelse för 

strukturen. Vid konflikter kan obalans uppstå, exempelvis gällande mål, rollfördelning och 

uppfattningar i saker. Ledaren kan i denna situation uppträda som en moderator eller 

konfliktlösare. Till skillnad från den auktoritära ledningsformen så verkar 

gruppmedlemmarnas personliga behov inte vara lika belastande för självkänslan i den 

demokratiska processen. Det förutsätter dock att gruppen förmår lösa sina problem. En låt-gå-

process skapar en väsentlig osäkerhet hos gruppmedlemmarna då det kan upplevas att “allt 

flyter”. Ledaren sätter sig i en tillbakadragande roll som lätt kan uppfattas som likgiltighet, 

vilket kan smitta av sig på övriga medlemmar i gruppen. Man vet helt enkelt inte om det 

arbete som utförs är bra eller inte. Motivationen och självkänslan kan till följd av detta 

försämras hos medarbetarna (Lindkvist m.fl., 2014) 

I ett experiment som genomfördes av White och Lippit, testades de tre ledarstilarna i 

fritidsklubbar för pojkar. Det resulterade i att grupper med auktoritär ledare låg högst i 

hänseende av produktion rent kvantitativt, medan grupper med “låt-gå”-ledning låg lägst. Den 

som låg bäst till med hänsyn till kvaliteten på prestationerna var de demokratiska ledda 

grupperna. I den auktoritärt ledda gruppen där medlemmarna hade stort ledarberoende visades 

öppen aggression, likgiltighet eller otillfredsställelse men också fientlighet och apati. De 

grupperna som hade en demokratisk ledning skapade ett klimat av vänlighet, ro, samarbete, 

trivsel och tillfredsställelse med resultaten. Medlemmarna var också mindre beroende av 

ledarna (Lindkvist m.fl., 2014). 
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Figur 2, Endimensionella ledarstilsmodellen, s. 299 (Lindmark & Önnevik, 2011, figur 12.4) 

 

I den endimensionella ledarstilsmodellen (se figur 2) finns det fyra olika typer av 

ledarstilar. En ledare kan vara mycket auktoritär, vilket innebär att denne ledaren tar mycket 

egna beslut och använder mycket direktstyrning. På motsatt sida är ledaren som är mycket 

demokratisk, det vill säga att denne jobbar mycket med medinflytande och delaktighet i sitt 

ledarskap. Det finns även ett mellanting mellan dessa två ledarstilar, vilket innebär att en 

ledare kan till största del vara auktoritär men i vissa situationer mer demokratisk. På så vis 

tillämpas båda ledarstilar. Ingen ledarstil är bättre än någon annan, men de olika stilarna är 

fördelaktiga vid olika tillfällen. Att vara mycket auktoritär, som ledare A är i figur 2 är 

gynnsamt i situationer där viktiga beslut måste tas snabbt och där utrymme inte finns för 

delaktighet. Ledare B är mestadels auktoritär, men kan även utöva demokrati när det behövs. 

Denne ledare passar bra där det behövs struktur för att medarbetarna ska prestera. Ledare C 

har auktoritära drag, men till största delen används demokratin i sitt ledarskap. Denne ledare 

passar lämpligast in i en grupp där rollerna är tydliga samt att det är en någorlunda klarhet i 

vad som ska göras. Ledare D är mycket demokratisk och passar i grupper som vet hur 

uppgiften ska lösas samt har en hög mognadsnivå. Den mest fördelaktiga ledaren är någon 

som kan använda rätt ledarstil i rätt situation, vilket kan kopplas samman med 

situationsanpassat ledarskap (Lindmark & Önnevik, 2011). 
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Figur 3, Tvådimensionella ledarstilsmodellen, s. 300 (Lindmark & Önnevik, 2011, figur 12.5) 

 

Den tvådimensionella ledarstilsmodellen (se figur 3) är en vidareutvecklad version av 

föregående modell. Här förespråkas att det finns två dimensioner av hur effektiv en ledare kan 

bli, beroende på vilken ledarstil som används. Det styrs av hur uppgiftsorienterad och 

relationsorienterad en ledare är. Som figur 3 visar är ledare 1:1 inte engagerad i hur relationen 

är till medarbetarna eller att hitta ett sätt att lösa uppgiften. Det betyder att ledaren varken har 

en stark auktoritär eller demokratisk ledarstil. I andra änden finns ledare 9:9, vilket ofta ses 

som idealet hur en chef ska leda. Denne prioriterar att lösa uppgiften som finns framför dem 

och samtidigt väldigt mån om relationerna och trivseln hos sina medarbetare. Här har ledaren 

både stark auktoritet och demokrati, vilket leder till ledarskap med mycket inflytande och 

delaktighet samt uppmuntran till nya idéer. Ledaren är också mån om att individens och 

organisationens mål ska samordnas på bästa sätt. Ledarstilen ger upphov till hög moral och 

produktivitet hos de anställda. Ledare 5:5 är någon som ger medarbetarna och uppgiften visst 

intresse, men endast i den uträckning att ledaren slipper konflikter och uppgiften blir löst. 

Ledaren nöjer sig med godtagbar arbetstillfredsställelse och det är viktigare med stabilitet än 

förändring och framsteg, här handlar det om kompromisser. Som figuren visar finns det fem 

ytterligheter i modellen, men det finns ledare vars ledarskap och ledarstilar befinner sig 

mellan dessa ytterligheter (Lindmark & Önnevik, 2011). 

Könsskillnader på arbetsplatsen  

Forskningen i början av 1900-talet fokuserade på att försöka identifiera egenskaper hos 

framgångsrika ledare (Forslund, 2013). Den motiverades av att kunna välja framtida ledare 

utefter vilka egenskaper de besatt. Man fokuserade på vad som uppfattades som ”stora” ledare 

och utvecklade teorier om framgångsrika män, vilket idag kallas för “Great Man Theories”. 
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Vad som är intressant är att denna forskning inte tog hänsyn till framgångsrika, kvinnliga 

ledare (Forslund, 2013).  

Det finns en stor mängd senare forskning som visar att kvinnor i organisationer har haft 

en sämre position gentemot männen. Kvinnor har överlag sämre lön än män, även om de har 

haft samma yrke och samma position. Könsskillnaderna minskar, men kvinnor är fortfarande 

underrepresenterade när det gäller chefspositioner. Det finns flera försök till förklaringar om 

anledningar till detta. Studier som undersöker de psykologiska egenskaperna har mer eller 

mindre kommit fram till att det knappt finns någon skillnad mellan kvinnor och män. Därmed 

är det inte en giltig förklaring till varför kvinnor är underrepresenterade i chefspositioner. 

Forskare trycker på att det finns betydande bevis på att kvinnor och män i chefspositioner har 

liknande eftersträvan, värderingar och andra egenskaper men också arbetsrelaterade 

kunskaper och beteende (Alvesson & Billing, 2009). På senare tid visar också forskningen 

skillnader i ledarstilar, som förmodligen grundar sig bland annat i personlighet. Alvesson & 

Billing (2009) tar upp flera studier som visar hur män och kvinnors ledarstilar skiljer sig åt. 

En studie gjord av Bayes (1987) som studerade manliga och kvinnliga chefer i en offentlig 

förvaltning, beskrev att vissa kvinnor hade en ledarstil som var öppen och deltagande medan 

andra kvinnor föredrog mer kontroll. Även för männen var resultatet likadant, att det 

varierade i vad de föredrog för stil. Det som skiljde sig åt mellan män och kvinnor handlade 

om deras engagemang för att arbeta. Kvinnor uppfattades som att de arbetade hårdare och tog 

sitt jobb mer seriöst. De tänkte mindre på den monetära belöningen och mer på erkännande 

när ett bra jobb hade gjorts. Utöver det så finns det ingen större skillnad bland kvinnor och 

mäns ledarstil (Alvesson & Billing, 2009). 

 

Det är inte ovanligt att det uppkommer en diskussion om kön och ledarskap. Det beror 

till stor del på att ledarpositioner i många företag domineras av män. Detta i sin tur pekar mot 

diskriminering av kvinnor. Överlag är många forskare överens om att diskriminering 

förekommer, speciellt högre upp i olika organisationer. Det har diskuterats mycket om vad 

som skulle skilja sig i hur kvinnor och män leder. Ett uttryck som har uppkommit av 

diskussionen är ett glastak för kvinnor i företag. De kan se toppen och det verkar inte som att 

det är något som skulle stå i vägen för att ta sig dit, men varje gång de försöker nå toppen slår 

de i huvudet i glastaket (Forslund, 2013). Historiskt har det ansetts att män är mer lämpade för 

att leda, vilket det inte finns något empiriskt stöd för. Det finns olika teorier till varför kvinnor 

råkar ut för denna slags diskriminering. En av dem är socialisations- och rollteori som innebär 

att människan uppfostras in i könsroller, vilket verkar ha sin grund i att kvinnan ska ta hand 



 Fanny Klaesson & Julia Ernstsson   

12 

 

om barn och hemmet. De har inte möjlighet att arbeta lika mycket övertid som männen kan. 

En annan aspekt är att många socialiserar en ledare som tävlingsinriktad, utåtriktad, självsäker 

och beslutsam, vilket många ser som typiskt maskulina beteenden. Idag talas det om att det är 

viktigt att skapa stödjande och utvecklande arbetsklimat samt delegera och kunna bygga 

relationer. Dessa komponenter är något som kvinnor anses vara extra bra på, även om det inte 

finns någon forskning som stöder detta (Forslund, 2013).   

Tidigare undersökningsresultat 

 
Malin Andersson och Emma Hedlund har skrivit en uppsats om ledarskap där de jämfört 

personalchefers och andra chefers ledarskap. I denna kvalitativa studie var syftet att 

undersöka likheter och olikheter mellan personalchefer och andra typer av chefers ledarskap. 

Resultatet visade att personalchefer verkar se till individen och fokusera på att medarbetarna 

ska må bra och trivas i högre grad när de jämförs gentemot chefer i andra branscher. 

Författarna ansåg att samtliga chefer i denna studie utövade ett demokratiskt ledarskap 

(Andersson & Hedlund, 2006). Detta resultat är något som författarna till denna studien kan 

använda och jämföra om de får liknande resultat eller hur det ser ut då även denna studien 

riktar in sig på personalchefer och deras ledarskap och ledarstil.  

Syfte 

Denna uppsats ämnar studera om det finns någon dominerande ledarstil hos kvinnliga 

HR-chefer.  

Metod 

Procedur 

Den första kontakten med samtliga deltagare gjordes via mejl. Vi skrev upp vilka slags 

företag som kunde ha en HR-avdelning i Växjö samt vilka vi kände till sedan tidigare. När vi 

samlat en lista på ungefär tolv företag gjorde vi internetsökning och letade upp de fem företag 

vi ansåg var mest intressanta för vår uppsats, för att se om dessa företag hade en kvinnlig HR-

chef/Personalchef. HR eller Human Resources innebär människors färdigheter och kunskaper, 

men även psykiska och fysiska egenskaper som införskaffats genom investeringar som bidrar 

till produktionsförmågan i form av bl.a. hälsovård och utbildning (ne.se, hämtad 2019-12-18). 

Vi kontaktade dessa via deras mejl som hittades på hemsidan med en presentation av 

författarna, en kort beskrivning av uppsatsen och dess syfte samt en förfrågan om de skulle 
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vara intresserade av att ställa upp på en intervju (se bilaga 1). Efter att dessa fem deltagare 

godkänt medverkan, bestämde vi tid och plats för intervjun. Vi skickade en inbjudan där de 

godkände att bli intervjuade men också att bli inspelade. Även denna kontakt erhölls via mejl. 

Det utfördes inte någon pilotstudie, men däremot fick en person som besitter en chefsroll läsa 

igenom intervjuguiden och se om det var genomförbart att svara på frågorna vilket det också 

uppfattades som att det var.  

 Intervjuerna genomfördes dels i deltagarnas arbetsmiljö men också genom 

telefonsamtal. Vi anpassade oss efter deltagarnas önskemål om tid och plats vid 

intervjutillfället. Det avsattes en timme för samtliga intervjuer men i praktiken tog det ungefär 

45 minuter.  

 Vid databearbetningen transkriberades genomförda intervjuer för att få en översikt över 

insamlat material. I transkriberingen avidentifierades alla deltagare och kunde på så vis inte 

spåras tillbaka till specifik individ. Författarna korrigerade intervjuerna från tal- till 

skriftspråk vid transkriberingen för att underlätta datahanteringen. Vid transkriberingen skrevs 

texten så ordagrant som möjligt. När alla transkriberingar var klara analyserades materialet 

med hjälp av fenomenologisk analysmetod och teman hittades bland deltagarna. En 

fenomenologisk analysmetod innebär att insamlad data granskades noggrant för att få 

möjlighet till mer översiktlig bild av materialet (Langemar, 2008). För att ge en beskrivning 

av informationen som framkommit, formulerades gemensamma teman som ger läsaren en bra 

bild av den framtagna informationen. Detta skrevs ner till ett resultat som sedan kunde 

diskuteras. Det insamlade materialet sparades fram till att studien var avklarad och därefter 

förstördes materialet, så det inte kunde användas vid annat tillfälle.  

 

Deltagare 

I vår studie medverkade fem kvinnliga HR-chefer i olika branscher. Olika branscher 

ville vi sträva efter för att få ett bredare resultat när det gäller information kring erfarenheter. 

Vi använde oss av ett kvalitativt strategiskt urval, det vill säga att vi handplockade och 

skickade förfrågan till våra deltagare om de kunde ställa upp på en intervju i relevans till vårt 

ämne (Langemar, 2008). Antalet deltagare fastställdes efter vad vi tyckte passade inom 

tidsramen för arbetet, men också för möjligheten att få mycket synvinklar och brett 

perspektiv, samt en mättnad i intervjuerna. Åldersfördelning var ingenting vi tänkte på, men 

det visade sig att alla deltagare var i medelåldern. 
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Instrument 

För studien formulerades elva frågor utifrån två olika skalor. Den ena skalan heter 

Leader-Member-Exchange (LMX) och den andra heter Multifactor Leadership Questionnaire 

(MLQ). LMX är en teori som beskriver den dyadiska processen där ledaren utvecklar en 

relation med varje underordnad. Teorin betonar att en ledares relation ofta varierar från en 

underordnad till en annan (O’Donnell, M., Yuk, G., & Taber, T., 2012). Exempel på frågor 

som inspirerades från denna teori var “anser du att det är viktigt med utbyte mellan dig och 

dina anställda, kan du få utbyte av dem precis som de får utbyte av dig?” och “känner du dig 

bekväm med att ge dina anställda förtroende och kan du släppa och lita på att de gör det bästa 

för företaget?”. MLQ är ett formulär som utvärderar olika sorters ledarstilar. Den mäter på 

vilket sätt individer uppfattar sig själva med hänsyn till specifikt ledarskapsbeteende. 

Frågeformuläret används för att utvärdera olika ledarstilar (Hinkin & Schriesheim, 2008). 

Exempel på frågor kunde vara “till vilken grad anser du att du involverar dina anställda i olika 

beslutsfattanden och i så fall hur?” och “upplever du att dina medarbetare har förtroende och 

respekt för dig och på vilket sätt?”. 

Dessa frågor användes därefter till de semistrukturerade intervjuerna. Frågorna skulle 

användas som vägledande men också ge utrymme för följdfrågor vilket det också blev i alla 

intervjuer. Intervjuerna tillät öppna svar från deltagarna, där den subjektiva upplevelsen var 

syftet. Fullständig intervjuguide finns i bilaga 3.  

Intervjuerna bearbetades sedan av författarna som resulterade i övergripande teman. 

Utifrån dessa teman eftersträvade vi att hitta likheter och skillnader i intervjuerna (Hedin, 

2011).  

Etik 

Etisk hänsyn togs gentemot individskyddskravet som utarbetas av Vetenskapsrådet 

(vr.se, hämtad 2019-12-10), vilket innebär att individen och forskningsdeltagaren inte får 

utsättas för skada, vare sig det handlar om fysisk eller psykisk sådan. Det får även vägas 

gentemot forskningskravet som innebär att forskningen ska vara till nytta för samhället 

(Langemar, 2008). 

 Informationskravet uppfylldes då deltagarna som redan tackat ja till en intervju genom 

kort beskrivning om vad vi skulle göra, fick en inbjudan (bilaga 2) där vi förklarade vad 

studien gick ut på samt vad som förväntades av dem. Samtyckeskravet uppfylldes då 

deltagarna i inbjudan fick tacka ja till att både vara med i studien samt att bli inspelade. 
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Konfidentialitetskravet uppfylldes då deltagarna i intervjun fick vara helt anonyma. Vi 

frågade varken efter deras namn eller vart de jobbade. Den enda personliga frågan var hur 

gamla de är och vid transkribering så identifierades deltagarna endast med “Deltagare 1–5”. 

Nyttjandekravet uppnåddes då endast relevanta frågor ställdes som behövdes till studiens 

syfte. Deltagarna ombads uppge ålder, vilken position de hade på företaget samt hur länge de 

haft chefsrollen, vilket sedan presenterades med respekt för deras integritet.  

Deltagandet i studien var helt frivilligt och deltagarna informerades i skrift vid inbjudan 

samt en gång till vid intervjutillfället. Deltagarnas namn kodades vid transkribering för att 

skydda enskild deltagare från att kunna bli identifierad.  

Resultat 

 

Syftet till denna studie var att undersöka om det fanns någon dominerande ledarstil bland 

kvinnliga HR-chefer i olika branscher.  

 

Deltagare  Kön       Position         Ålder     Antal år            Anställda      Typ av företag  

             (år)     på                      på företaget     (antal) 

           chefsposition          

 

1  Kvinna    HR-chef           40          20                  180                Livsmedel 

2  Kvinna    HR-chef           45           8                   318                Ekonomi 

3  Kvinna    HR-chef           46          13                  2700              Industri 

4  Kvinna    HR-chef           47           5                   200                Energiföretag 

5  Kvinna    Personalchef    55          20                  750                Media 

 

Tabell 1 – Sammanfattning av deltagarna i studien.  

I introduktionen av intervjun fick deltagarna berätta om hur gamla de var, vad de hade 

för position i företaget, hur länge de hade varit chef samt hur många anställda det var på 

företaget (se tabell 1). Efter detta fick de börja med att berätta om de ansåg att personligheten 

spelade in i sin roll som chef samt vad de hade för styrkor och svagheter. Samtliga svarade att 

det hade stor inverkan. Personligheten styr individen och tas med in i rollen som chef. 

Gemensamt för alla var att de tyckte att personligheten hade inverkan, dock manifesterades 

det på olika sätt. 
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“Jättemycket! Min personlighet speglar ju ganska så mycket den ledarstilen som jag 

har och som jag tror på och som jag själv vill ha, så jättemycket!” 

Relation och jargong till medarbetarna ansåg samtliga deltagare vara bra. De upplevde 

att medarbetarna kände ett förtroende till dem på grund av att de kunde komma med 

personliga problem och känna att de får stöd i det. Utmärkande var att en deltagare visade 

väldigt tydligt att det är hon som är chef i gruppen. 

“Jag tror att de tycker vi har en väldigt nära relation och vi kan prata väldigt mycket 

[...]. Om man också pratar om de saker som tynger en privat så är det lättare att stötta upp 

och man kan hitta olika lösningar så att inte åtminstone jobbet ska bli pressat utan jobbet ska 

vara en plats där man kan hämta energi så att man också pallar med att komma hem till 

familjen.”  

“Alltså, på något sätt så tänker jag att är man chef så är man alltid chef. Kompisar… 

man ska ha en väldigt bra relation, det är min inställning till mina medarbetare. Jag ska veta 

om de mår dåligt, om de har det tufft privat så att vi kan prata om det [...]Sen skulle jag säga 

att vår jargong är bra, men jag är inte kompis med mina medarbetare på det sättet. Jag har 

en bra och nära relation skulle jag säga. För jag känner, ska jag vara kompis, då kan man 

samtidigt inte vara chef.” 

Vid frågan gällande om de anpassade sin ledarstil efter vem de hade framför sig samt 

vilken situation de ställdes inför var samtliga deltagare överens. Alla deltagare använde sig av 

situationsanpassat ledarskap, dock uttryckte flera deltagare att det handlade om individen och 

inte exempelvis kön eller ålder. Sålunda hade de i åtanke vem de hade framför sig och hur de 

behövde kommunicera med individen. 

“Ja, det gör jag ju till viss del. Jag är ju den jag är. Men det beror ju på lite… Snarare 

situation tror jag.”  

“Ja, det måste jag nog svara att jag gör. Anpassar inte min ledarstil så jag gör våld på mig 

själv, jag är den jag är, men jag måste komma ihåg att de jag möter är också de som de är 

och jag kan inte föra alla samtal på samma sätt med alla människor.” 

Följdfrågan ställdes om motivation och inspiration. Gemensamt för alla deltagare var att 

de motiverade sina anställda dels genom att ha en tät dialog, det vill säga hur medarbetarna 

ville utvecklas personligen och dels informerade om vad som händer i företaget så att alla 
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skulle känna sig delaktiga och motiverade till att deras arbete gynnar företaget. Deltagarna 

berättade att de ville jobba mycket med coachning, så medarbetarna kan komma på svaren de 

letar efter själva. 

“Jag är väldigt delaktig. Alltså att föregå med gott exempel är en klassiker, återigen 

stora öron, vara inlyssnande och väldigt… Jag kommer inte med svaren, även om jag kanske 

ibland tycker att jag har svaret så vill jag gärna att, eller jag vet att medarbetarna växer i att 

få komma på svaret själv givetvis.” 

“Stöter man på patrull, så vill jag att det ska vara öppen dörr, att man säger det. 

Alltså “jag vet inte riktigt hur jag ska göra här, kan vi hjälpas åt” och då vill jag snarare 

coacha dom till att hitta svar själva…” 

Att involvera sina medarbetare i beslutsfattanden uppgav samtliga deltagare att de 

gjorde. De frågar, ber om råd och får synpunkter av olika slag. De ansåg sig inte vara rädda 

för att ta hjälp när det behövdes och gav mer än gärna andra erkännande för sitt arbete. En 

deltagare ansåg att hon nästan involverar sina medarbetare för mycket. 

“Jag tycker att jag involverar väldigt mycket skulle jag vilja säga. Ibland lite för 

mycket på bekostnad att det tar lite för lång tid. Men det är ett val jag gör på grund utav att 

jag inte vill tappa medarbetarna på vägen. Men ibland så behöver man ta snabbare beslut 

och det kan vara en akilleshäl.” 

Alla deltagare uttryckte att det är oerhört viktigt att ge sina medarbetare utrymme och ta 

eget initiativ, att ge medarbetarna förtroende och att vara självständiga. En deltagare visade 

tydligt på att eget initiativ leder till utveckling men att hon som chef ska visa att hon finns där 

som stöd i ryggen om det skulle uppstå några problem. 

“Det är det som får dem att utvecklas och vi har anställt vår personal för att de är bra 

på något beroende på vilken roll. Min uppgift är att se till att de levererar så bra som möjligt 

i deras roller. Jag tror väldigt mycket på självständighet, men det är också viktigt att veta att 

jag, eller vi chefer finns där om det skulle vara något, att det är okej att göra fel [...] Att få 

jobba självständigt men ändå känna att man har ett stöd i ryggen.”  

Även utbyte var viktigt och deltagarna jobbade alla med sina medarbetare på så sätt att de tog 

hjälp av dem när det behövdes, men också att medarbetarna kom till dem för hjälp. De ville ha 
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mycket input från sina medarbetare då alla har olika erfarenheter och det var värdefullt att få 

flera synvinklar. 

“Precis på samma sätt som jag vill ge näring så söker jag näring också väldigt mycket 

hos de som är runtomkring mig.” 

Att vara bekväm med att ge de anställda förtroende och kunna släppa helt och lita på att 

de gör det bästa för företaget hade olika utfall. Vissa var bekväma med det idag, men att de 

hade fått träna och lära sig på vägen. Tidigare hade de ett helt annat kontrollbehov än vad de 

hade idag. Det som skiljde sig var att ena deltagaren inte kunde släppa det helt. Medarbetarna 

får göra förarbetet men att sista steget ligger hos henne. En annan kunde släppa det helt och 

ansåg att det var en förutsättning för att inneha en ledande position för att inte gå under.  

“Ja, jag släpper inte helt. Kanske något, men vissa saker är… det handlar igen om 

förtroendet att få uppgiften och få lov att slutföra den själv. Sen behöver vi titta på den 

tillsammans.” 

“Ja, det kan jag. Men det är en intressant fråga. Jag har inget kontrollbehov och det 

tror jag är en förutsättning om man ska hålla i en ledande position, annars går man under.”  

Slutligen frågades om ett antal begrepp. Första var feedback. Samtliga deltagare tyckte 

det var viktigt verktyg överlag. Deltagare 3 var aldrig riktigt nöjd med egna insatsen och 

tyckte att alla kan bli bättre. Deltagare 4 tyckte det var viktigt främst med positiv feedback 

eftersom individer redan är duktiga på att kritisera sig själva och vet redan innan att de har 

gjort fel. Deltagare 1 tyckte att det var högst individuellt, vissa har svårt att ge och andra har 

svårt att ta emot. Nästa begrepp var om nytänk. Bra, viktigt och nödvändigt var några svar vi 

fick. Vissa tyckte att det ibland kan gå till överdrift, att man inte ska ändra för ändringens 

skull. 

“Ja, jag tror på att ha en stabil grund, jag tror att det är utifrån den stabila grunden att man 

ska tänka nytt, men man ska inte ändra på allting bara för att man ska. Utan man ska behålla 

det som är bra.”  

Deltagare 5 svarade med att vissa medarbetare blir oroliga när de hör ordet nytänk och 

tycker att det låter otäckt. Gemensamt för alla var att det är viktigt med nytänk för att föra 

organisationen framåt. Tredje begreppet var förmåner. Här uppkom det olika svar. Generellt 
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var förmåner för deltagarna mer om välbefinnande än löner. Det kunde bero på vilka kollegor 

som fanns i omgivningen, förmåner med arbetstid och att få gå på utbildningar. 

“Tror det är viktigt att titta på förmåner som lever över tiden. Att vi måste titta vad behöver ni 

i eran ålder för förmåner för att vi ska vara attraktiva som arbetsgivare. Men det är svårt att 

hitta en bra balans. Alla kan inte bygga padelanläggningar eller hyra biosalonger, det är en 

utmaning kan man säga med förmåner, men jag tror att de är viktiga och de måste vara 

genomtänkta och de måste vara relevanta för de människor som jobbar i organisationerna 

och jag tror det är något som kan stärka varumärket om vi gör det rätt.”  

Näst sista begreppet var belöningar. Även här var det spridda svar. Deltagare 2 ansåg att 

det kan vara att bli sedd eller bekräftad, att få glänsa. Deltagare 3 ansåg att belöningar hängde 

ihop med förmåner. Hon var ingen person som behövde positiv feedback varje dag, utan hon 

är trygg med sig själv och vet när hon har levererat eller inte. Deltagare 4 använde inte ordet 

belöning alls. Hon hade dock önskat att det fanns någon typ av belöning om någon 

medarbetare gör något extraordinärt för att kunna använda som styrmedel. Deltagare 5 ansåg 

att det inte var avgörande för prestationen men att det kan vara en sporre i vissa fall. Sista 

begreppet vi frågade om var inkludering. Samtliga deltagare tyckte att det var viktigt. 

“Avgörande för hur man uppfattar en arbetsplats tror jag. Avgörande för om ens anställning 

är hållbar i längden, avgörande för den personliga utvecklingen. Alla människor behöver bli 

sedda. Jag tror det motsatta, exkludering gör människor sjuka [...] Inkludering för mig 

handlar om att man får vara 100% sig själv, inte bara om du klär dig rätt, tänker rätt eller 

säger rätt saker, inkludering handlar om att alla får ta plats.” 

Samtliga svar om begreppen visade på hur varje företag arbetar och hur företagskulturen ser 

ut. Inget företag är det andra likt och alla arbetar på olika sätt. Här måste chefen anpassa sig 

efter företagets policys och värdegrunder.  

 Resultatet har hämtats från teman som plockats fram från transkriberingarna med hjälp 

av fenomenologisk analysmetod, se bilaga 4.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det finns en dominerande ledarstil hos kvinnliga 

HR-chefer. Resultatet i studien visar att det inte går att sätta enskilda deltagare i ett specifikt 

fack, det vill säga att de utövar en ledarstil i alla situationer. Dock fanns en dominerande 

ledarstil hos de kvinnliga HR-cheferna och det var den demokratiska ledarstilen, men med 

vissa inslag av den auktoritära ledarstilen hos några av våra deltagare. 

Studien visar klarligen på att alla deltagare anser att personligheten spelar stor roll i 

ledarstilen. Det är inte särskilt anmärkningsvärt med tanke på att personligheten är en stor del 

av människan och det är svårt att stänga av personligheten på arbetsplatsen. Vi antog att 

personligheten skulle spela in i ledarrollen men visste inte hur. Vi hade tyckt det hade varit 

intressant att möjligtvis hitta mönster mellan personlighet och specifika ledarstilar men vi 

ansåg att fokuseringen skulle läggas på kvinnornas ledarstil vid detta tillfälle. Vi tror dock att 

personligheten har en koppling till vilken slags ledare någon är, men studien är inte tillräckligt 

omfattande för att kunna hitta dessa kopplingar.  

Vi bad deltagarna berätta om de bemött motstånd från kollegor eller andra gällande deras 

position som chef. Ingen av dem hade upplevt detta i deras position idag, men däremot 

tidigare i livet och i andra positioner. Det kan möjligtvis tyda på att diskriminering är mer 

förekommande i yngre åldrar och inte för kvinnor i chefspositioner.  

Vi upplever att det är en fin balansgång mellan att vara chef men också viljan av att vara 

kompis med sina medarbetare. De flesta deltagarna tolkade vi hade en god relation och ville 

vara kompis med sina medarbetare, men att de samtidigt höll ett visst avstånd för att 

upprätthålla sin position. Utefter hur deltagarna har berättat upplevde vi att förtroendet ökar 

om cheferna lyckas vara kompis när det krävs. Som chef behöver de veta när medarbetarna 

mår dåligt för att kunna hjälpa dem och på så sätt få ett ökat förtroende men också att arbetet 

inte ska bli lidande. Det var tydligt att de flesta deltagarna utövade en demokratisk ledarstil. 

Detta anser vi på grund av att en demokratisk ledare har ett grupporienterat ledarskap och 

styrs av gemensamma mål och sker genom medverkan av alla medlemmar (Lindkvist m.fl., 

2014). Eftersom deltagarna visade att de hade en god relation med sina medarbetare och var 

måna om deras välmående tyder det på att de vill ha med sig sina anställda och inte bara leda 

dem. Samtliga deltagare vi intervjuade poängterade att ge förtroende och tillit till sina 

medarbetare är en viktig del av att vara en ledare. Däremot hade det inte alltid varit så 

självklart för vissa av dem. Några deltagare nämnde att de hade fått lära sig att släppa taget 
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med årens gång, för att de märkte att det inte var hållbart för sig själva men också för sina 

medarbetare. De fick inte med sig sina medarbetare på samma sätt. Vare sig det beror på att 

de var unga när de fick sin chefsposition eller hur de är som personer går bara att spekulera 

kring. Deltagarna var heller inte rädda för att be om hjälp och råd av sina medarbetare, vilket 

stärker den demokratiska ledarstilen. Ytterligare en faktor som visar demokratisk ledarstil var 

svaren vid frågan om motivation och inspiration. Cheferna hade täta dialoger med sina 

anställda både på det personliga planet men också vad som händer i företaget, att visa dem att 

de arbetsuppgifter de utför faktiskt ger resultat och på så sätt inspirera och motivera dem 

vidare. Alla deltagare visar tydligt på att de förstår att deras medarbetare kan göra fel men de 

visar också tydligt att de vill att medarbetarna kommer och ber dem om hjälp när det skulle 

behövas, vilket också stärker den demokratiska ledarstilen. Cheferna vill inte vara 

problemlösare, utan vill coacha dem in på rätt spår för att de ska kunna lösa sina problem 

själva. På så vis utvecklar de sig själva och även i arbetet.  

Alla deltagare har mer eller mindre delar av auktoritära inslag i sin ledarstil. En auktoritär 

ledare styr genom order och direktiv, gruppens arbete är hennes personliga ansvar och ger 

personlig kritik av de enskilda gruppmedlemmarna. Hon håller även ett visst avstånd till sina 

medarbetare (Lindkvist m.fl., 2014). En deltagare nämnde att hon inte riktigt är kompis med 

sina medarbetare eftersom det är viktigt för henne att de ska veta vem som är chef. Det tyder 

på en auktoritär stil. En annan deltagare nämnde att hon behövde kontrollera förarbetet hennes 

medarbetare hade gjort för att se till att allting hade gjorts rätt, vilket också stärker den 

auktoritära ledarstilen.  

Samtliga deltagare ansåg att de anpassar sin ledarstil gentemot vem de hade framför sig 

eller beroende på situation. Det tyder på att de även utövar en situationsanpassad 

ledarskapsstil. I teorin är det att ledaren anpassar sitt beteende och sitt sätt att vara på, utifrån 

sina medarbetare (Bruzelius & Skärvad, 2017). Vissa deltagare uttryckte explicit att de är sina 

egna individer, men förmodligen är det chefen som får anpassa sig i större grad i jämförelse 

med sina anställda. I sin roll som chef måste de få med sig sina medarbetare så att de gör det 

bästa för företaget. Då är det viktigt att komma ihåg att alla människor är olika och behöver 

ledas på olika sätt. Vissa behöver ha en väldigt tydlig kommunikation och guidas på en mer 

detaljerad nivå medan andra klarar sig med små riktlinjer och blir självgående snabbt. Vi tror 

att det är nödvändigt att använda sig av en situationsanpassad ledarstil (Bruzelius & Skärvad, 

2017). Alla situationer kräver sin ledarstil, det vill säga att en situation kanske kräver snabba 

beslut och då behövs det möjligtvis en auktoritär ledarstil, medan i en annan situation kan det 

behövas en demokratisk ledarstil där hjälp tas av sina anställda på olika sätt. Här visar våra 
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deltagare att samtliga anpassar sig vilket tyder på att de använder sig av både en demokratisk 

och auktoritär ledarstil med hjälp av situationsanpassat ledarskap. 

En faktor som tyder på att deltagarna utövar en demokratisk ledarstil är sättet de 

involverar sina anställda i olika beslutsfattanden. En deltagare ansåg hon involverade dem för 

mycket vid vissa beslutstillfällen då det kunde ta lite för lång tid, men för henne var det ändå 

viktigt att få med sig sina medarbetare och tyckte det var värt det. Flera använde sig av sina 

medarbetare för tips och råd vid beslutsfattanden och det visar på att de bryr sig om deras 

åsikter och vill att medarbetarna ska vara med och ta beslut för att föra företaget framåt.  

Att låta medarbetarna vara självständiga i sina arbetsuppgifter och låta de ta egna initiativ 

var något som deltagarna ansåg var viktigt. Hade deltagarna utövat en auktoritär ledarstil så 

hade de förmodligen svarat att de vill kontrollera och detaljstyra (Lindkvist, m.fl., 2014). 

Flera deltagare nämnde specifikt att de inte föredrar att detaljstyra och använda pekpinne. På 

så vis uttrycker det återigen att de utövar en demokratisk ledarstil. Det var betydelsefullt för 

dem att låta sina medarbetare utvecklas och låta dem synas i organisationen, men visa att de 

fanns där som stöd om det skulle behövas. 

Som tidigare nämnt upplever vi att det inte går att sätta enskilda deltagare i ett specifikt 

fack, genom att de bara utövar en viss ledarstil i alla situationer, men samtliga deltagare visar 

tydligt att de har en demokratisk ledarstil med mer eller mindre inslag av en auktoritär stil. Ett 

tydligt exempel på det visar sig i frågan om de är bekväma med att ge de anställda förtroende 

och kunna släppa helt och lita på att de gör det bästa för företaget. Här säger en deltagare att 

hon inte kan släppa helt, utan sista steget hamnar hos henne för att kontrollera att allt var rätt 

utfört när det gällde vissa uppgifter. En annan deltagare ansåg däremot att det var oerhört 

viktigt för en ledare att lämna utrymme för sina anställda och ge fullt förtroende för att 

överleva som chef. Dessa två deltagare har båda i grunden en väldigt demokratisk ledarstil, 

men har olika nivåer av auktoritära inslag i sin ledarstil.  

Ingen av våra deltagare visar på att de använder sig av en “låt gå”-ledarstil. En sådan 

ledarstil innebär att man utövar ett passivt ledarskap, deltar väldigt lite i gruppens arbete och 

försöker inte stimulera eller organisera arbetet samt varken kommenterar eller kritiserar 

gruppen (Lindkvist m.fl., 2014). Vi kan inte tyda någonstans i vår analys att någon av våra 

deltagare har inslag av detta utan styr med förtroende för sina medarbetare. 

Studien visar att det verkar finnas en dominerande ledarstil bland de kvinnliga cheferna 

och det är den demokratiska. Däremot kan vi inte fastställa huruvida den slutsatsen står sig. 

Möjligtvis hade den kunnat se annorlunda ut om vi hade haft fler deltagare i studien. Det går 

inte att generalisera med endast fem deltagare. Däremot hade vi en bra spridning mellan olika 
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företag, vilket gav oss en bra insikt i flera olika branscher och på så vis en fördel som stärker 

vårt resultat.  

En annan aspekt som vi tar hänsyn till är att vi endast har kvinnliga deltagare i vår 

studie. För att kunna stärka att ledarstilen är dominant hos kvinnliga HR-chefer, hade vi även 

behövt intervjua manliga chefer på samma positioner för att således kunna jämför dessa med 

varandra. Detta hade kunnat ge oss svar på om det är endast hos kvinnliga HR-chefer som den 

demokratiska ledarstilen dominerar. En tredje aspekt vi har i åtanke är att vi endast erhållit 

chefernas egna synpunkter och tankar. Det hade varit intressant att intervjua chefernas 

medarbetare för att se om de har samma uppfattning på ledarstilen som cheferna själva har, då 

ledarstilen påverkar de anställda. Något som kan styrka vårt resultat är att tidigare studier 

(Andersson & Hedlund, 2006) visar liknande utfall. I tidigare studier var resultatet att 

ledarstilen som dominerade hos personalchefer den demokratiska (Andersson & Hedlund, 

2006). Den studien undersökte både kvinnor och män, medan vi undersökte endast kvinnor. 

Därav kan vi inte fullständigt fastställa att den demokratiska ledarstilen dominerar hos 

kvinnliga HR-chefer, utan det kan betyda att det är chefers ledarstil överlag som domineras av 

den demokratiska ledarstilen och att det inte finns några större könsskillnader mellan könen.  

Metoddiskussion 
 

Studien har konstruerats för att få en djupare förståelse kring kvinnligt ledarskap samt 

om det fanns någon dominerande ledarstil. Därför ansågs det vara fördelaktigt att genomföra 

intervjuer med kvinnliga chefer och lyssna på deras erfarenheter och berättelser för att få 

subjektiva synvinklar. Vi kunde erhålla mer uttömmande information, reflektioner och tankar 

som man kanske inte får på samma sätt vid en kvantitativ studie. Den kvalitativa metoden är 

empiristyrd och därigenom en induktiv metod. Datainsamlingen användes på ett 

förutsättningslöst sätt. Ett problem med en induktiv metod är att det inte går att veta innan om 

resultatet kan generaliseras, eftersom vi endast intervjuat fem personer. Detta var något som 

togs i beaktning med tanke på att det kan uppstå eventuella brister i den vetenskapliga 

kvalitén (Langemar, 2008). Det går att undersöka exempelvis förankring i data för att se hur 

validiteten står sig i en kvalitativ metod, men också den kvalitativa generaliserbarheten i urval 

och datainsamlingsmetod. Det gjordes med hjälp av att se hur uttömmande resultatet är för 

syftet samt om datainsamlingen gav en generaliserbar bild av vårt ämnesområde (Langemar, 

2008). En annan nackdel med vårt metodval är att det är deltagarnas egna uppfattning som 

erhålls, det kanske inte alltid stämmer överens med verkligheten. 
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Efter att datainsamlingen från intervjuer transkriberats valde vi att använda oss av en 

fenomenologisk analysmetod för studien. Teman valdes att presenteras i resultatet då vi ansåg 

att det gav läsaren en bättre bild av datainsamlingen, samt hur de olika teman hade skapats. 

Varför fenomenologisk analysmetod användes var för att vi ansåg det skulle ge bästa 

möjlighet för både tolkning av texten samt på ett strategiskt sätt kunna plocka ut de viktigaste 

delarna av intervjuerna.  

 Proceduren utfördes på ett smidigt sätt för kursens tid och upplägg. Det gav oss 

utrymme att göra alla fem intervjuerna i god tid för att sedan kunna ha tid för transkribering 

och analys samt kunna tolka intervjusvaren och jämföra dem med varandra, för att försöka 

hitta ofta förekommande begrepp.  

Åldersspannet var inget vi hade i åtanke när individerna tillfrågades att delta i studien, 

utan fokus lades på att deltagarna skulle ha liknande chefsroller och vara kvinnor. Olika 

erfarenheter hos deltagarna såg vi som en positiv del av resultatet för att sedan kunna 

analysera kring det. Det visade sig att samtliga deltagare var i medelåldern och att alla hade 

olika många års chefserfarenhet. Det hade kunnat vara en fördel med större spridning i 

åldrarna för att kunna jämföra ledarstilarna beroende på arbetslivserfarenhet.  

 Resultatet av denna studie visade att det inte bara fanns en ledarstil som användes av de 

kvinnliga cheferna fullt ut. Det var vanligt förekommande att använda sig av 

situationsanpassat ledarskap, där olika ledarstilar används beroende på situation (Bruzelius & 

Skärvad, 2017). Dock upptäckte vi att cheferna lutar åt den demokratiska ledarstilen mer, men 

hade mer eller mindre inslag av den auktoritära också. Därmed var det svårt att hitta en klar 

dominerande stil hos de kvinnliga cheferna, vilket kan ge vårt resultat en otydlighet. Studiens 

resultat kan påverkas av att vi endast valt att intervjua kvinnor till studien. En intressant 

synvinkel hade varit att även intervjua män i samma chefspositioner som kvinnorna för att 

kunna jämföra ledarstilarna mellan kvinnor och män. 

Reliabiliteten i studien diskuterades inte i lika stor omfattning. En synvinkel som kan 

diskuteras gällande reliabiliteten är hur pass representativa kvinnorna var som chefer i 

studien. Det kan finnas skillnader för hur chefer i olika branscher leder och det kan finnas 

skillnader i ledarstil mellan kvinnor och män i olika åldrar. Vi fick däremot ett brett omfång 

av branscher, vilket kan stärka reliabiliteten. Något som hade kunnat stärka reliabiliteten 

ytterligare är om män i liknande positioner hade intervjuats, för att kunna jämföra dessa med 

varandra och se om kvinnornas ledarstil är unika hos kvinnor eller om män har liknande 

stilar.                          
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Eftersom denna studie innefattade enskilda individers deltagande så krävdes det noga 

övervägning gällande de etiska aspekterna. Insamlade data ska hanteras på rätt sätt, men 

deltagarnas personliga integritet ska också behandlas med stor respekt. Det var viktigt att 

varje enskild deltagares svar förblev anonyma och att svaren inte kunde kopplas tillbaka till 

dem. Datainsamlingen kontrollästes för att ingen känslig information skulle finnas med i 

resultatet samt att deltagarna förblev anonyma. Studien utformades efter Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (vr.se, hämtad 2019-12-10) vilket också togs hänsyn till vid 

formuleringen av intervjuguiden och vid bearbetning och presentation av data.  

Slutsats och rekommendation till fortsatt forskning 

Slutsatsen blir att den demokratiska ledarstilen antas dominera bland kvinnliga HR-

chefer. Detta på grund av att de uppfyller kraven för en demokratisk ledare. Dock såg vi inte 

någon enhetlig ledarstil genom att alla hade mer eller mindre inslag av den auktoritära 

ledarstilen. Resultatet visar också utövande av ett situationsanpassat ledarskap där samtliga 

deltagare ansåg att det var något som krävdes för att kunna vara chef, på grund av att alla 

människor är olika.  

En intressant aspekt till fortsatt forskning skulle vara att undersöka som tidigare nämnt 

om det finns någon dominerande ledarstil hos manliga chefer i samma position och sedan 

jämföra det med de kvinnliga chefernas ledarstil. Ett annat förslag skulle vara att intervjua 

medarbetare om deras ledares ledarstil och på så sätt undersöka om det skiljer sig något åt hur 

cheferna ser på sig själva och hur deras medarbetare uppfattar dem. 

 

Resultatet bidrar till att ge en förståelse för kvinnliga chefers ledarstil som fortfarande är 

relativt färskt på arbetsmarknaden. Detta resultat ger inte en generell bild av alla kvinnliga 

HR-chefer men bidrar ändå till en liten aspekt av det och förhoppningsvis till en ökad 

nyfikenhet till fortsatt forskning. 
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Bilagor 

 

Mejlet 
 

Hej! 

Vi är två studenter från Linnéuniversitet som läser vid Personal-och arbetslivsprogrammet 

med psykologi som inriktning. Vi ska skriva vår kandidatuppsats som kommer handla om 

kvinnliga chefers ledarstilar. Vi skulle därför vara intresserade av att träffa Dig för en intervju 

och skulle vara väldigt tacksamma om Du skulle kunna tänka dig att ställa upp på detta. 

Deltagandet är anonymt om så önskas och materialet är sekretessbelagt så det kommer endast 

användas i uppsatsens syfte. Har du frågor gällande uppsatsen eller just ditt deltagande så är 

du mer än välkommen att höra av dig. 

 

Ser fram emot att höra av från dig! 

 

Med vänliga hälsningar, Julia Ernstsson och Fanny Klaesson. 
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Inbjudan intervju 
 

Kvinnliga chefers ledarstil 

Vi är två tjejer som läser Personal- och arbetslivsprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Vi ska nu skriva vår kandidatuppsats som ska handla om kvinnliga chefers ledarstilar. Alla 

svar kommer vara anonyma och sekretessbelagda, alltså endast användas till uppsatsens syfte.  

Vi kommer snart ut till dig för en intervju och skulle innan dess bara vilja ha ett godkännande 

som en formalitet så vi får ett godkännande av dig att bli intervjuad.  

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på mail. 

 

Vi ser fram emot att träffa dig! 

 

Julia Ernstsson och Fanny Klaesson 

 

je223cw@student.lnu.se 

fk222ie@student.lnu.se 

 

 

E-postadress: 

 

……………………………………. 

 

Jag godkänner att delta i studien 

JA 

NEJ 

 

Jag godkänner att intervjun spelas in (endast för enklare hantering av materialet) 

JA 

NEJ 

 

Tack för ditt svar!  

 

 

 

 

mailto:fk222ie@student.lnu.se
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Intervjuguide 
 

Börja med att tala om hur gammal du är, vad du har för position i detta företag, samt hur länge 

du varit chef. 

 

1. Vad har ni har för organisationsstruktur? 

(Uppbyggnad och ledning, samt hur många anställda de är på företaget).  

2. Din position du har idag på företaget, blev du anställd till den positionen eller 

har du arbetat dig uppåt i företaget? Är det en position du strävat efter?  

(Följd: var det svårigheter på vägen, mötte du motstånd av till exempel kollegor). 

3. Hur anser du att din personlighet spelar in i din roll som chef och hur upplever 

du din roll som chef gentemot dina medarbetare?  

(Följd: styrkor och svagheter). 

4. Hur skulle du beskriva din relation/jargong med dina medarbetare? Vet du hur 

du dina medarbetare ser på dig, vet du om de är nöjda med att ha dig som chef? 

(Följd: upplever du att dina medarbetare har respekt och förtroende för dig och på 

vilket sätt). 

5. Anser du att du anpassar din ledarstil efter vem du har framför dig eller vilken 

situation du ställs inför?  

(Följd: är det skillnad på att leda kvinnor/män (lättare/svårare)). 

6. Hur går du tillväga för att motivera och inspirera din anställda både till hur de 

utför arbetet, men även när det gäller utveckling både som företag och individ?  

7. Till vilken grad anser du att du involverar dina anställda i olika beslutsfattanden 

och i så fall hur?  

8. Vad anser du om att lämna utrymme för dina anställda att själva ta initiativ och 

vara självgående?  

9. Anser du att det är viktigt med utbyte mellan dig och dina anställda, kan du få 

utbyte av dem precis som de får utbyte av dig? 

10. Känner du dig bekväm med att ge dina anställda förtroende och kan du släppa 

och lita på att de gör det bästa för företaget?  

11. Vi vill avsluta med att fråga hur du tänker och ser kring följande begrepp? 

Feedback, nytänk, förmåner, belöningar, inkludering. 
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Analystabell 
 

 

 Deltagare 1 Deltagare 

2 

Deltagare 

3 

Deltagare 4 Deltagare 5 

Anställd/jobb

at sig uppåt 

Anställd Anställd Anställd Anställd Anställd 

Svårigheter/m

otstånd som 

kvinna i sin 

position 

Tjatat sig till 

en plats i 

ledningsgrupp. 

Lite motvind i 

början.  

Inte 

upplevt 

motstånd.  

Inte alls. Inte på den 

positionen 

hon har idag. 

Nej, aldrig 

upplevt 

något 

motstånd.  

Om 

personlighet 

spelar roll i 

positionen 

Jättestor roll. 

Stora öron, 

eftertänksam.  

Stor 

inverkan. 

Öppen med 

brister. 

Använder 

fördelar 

och tar 

hjälp med 

nackdelar. 

Mycket. 

Olika 

roller man 

använder. 

Personligh

et styr vem 

hon är.  

Jättemycket. 

Speglar i 

ledarstilen. 

Demokratisk, 

inlyssnande 

lyhörd. 

Coachar och 

uppmuntrar 

medarbetare.  

Absolut. 

Personlighet 

spelar in 

vilken typ 

av ledare 

hon är. 

Välkomnan

de, 

omtänksam, 

ser 

människor.  

Styrkor och 

svagheter 

Otrolig 

känslomännis

ka, lite för 

engagerad i 

rollen, kan 

också ses som 

något bra. 

Mjuk.  

Stort 

förtroende, 

ger frihet. 

Blir 

irriterad 

om det 

krävs 

detaljstyrni

ng, eller 

inte tar 

egna 

initiativ. 

Otålig.  

Tydlig, vet 

vad hon 

vill. Inte 

rädd för att 

fatta 

beslut. 

Glömmer 

bort att 

alla inte 

har samma 

drivkraft 

och mål. 

Lite för 

snabb.  

Lyhörd, 

lättsam, 

tycker om att 

ha roligt. 

Sitter inte på 

en piedestal 

Glad.  

Svagheter: 

umgås gärna 

med folk, kan 

uppfattas som 

oseriös.  

Inkluderand

e, 

transparant, 

får mänskor 

att känna 

sig sedda, 

tydlig i sina 

förväntning

ar, 

närvarande. 

Tar på sig 

för mycket, 

kan ta lite 

lång tid.  

Relation/Jarg

ong till 

medarbetare 

Väldigt 

manlig jargon, 

tuff/hård 

miljö. Blev 

mjukare när 

hon om in.  

Lättläst, 

medarbetar

e kan se 

om hon är 

stressad/irri

terad. 

Tydlig. 

Mycket 

kompisrela

tion. 

Bra 

relation 

och 

jargong, 

men inte 

kompis 

och chef 

samtidigt.  

Nära relation, 

kan prata om 

privata saker. 

Lyssnar och 

pratar mycket. 

Personlig 

utan att vara 

kladdig. 

Bjussar på 

sig själv till 

viss del. Är 

personlig, 

men 

fortfarande 

chef.  

Har 

medarbetarna 

förtroende och 

Ja, hon mäts 

som ledare, 

men är väldigt 

Ja, tror det. 

Delar med 

sig av 

Ja, de kan 

öppna upp 

sig med 

Absolut, visar 

respekt genom 

att göra det de 

Ja, stort 

förtroende, 

folk vågar 
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respekt för sig 

chef? 

öppen och 

transparent i 

feedbackmiljö

n 

privata 

saker, Täta 

uppföljning

ar.  

privata 

saker. Det 

är henne 

de vänder 

sig till. 

ska och inte ta 

genvägar. Ber 

hon om något 

så tar de det 

på allvar. 

komma till 

henen och 

få stöd, 

privata 

saker.  

Anpassning av 

ledarstil 

Mycket. Gillar 

att anpassa sig 

för den hon 

har framför 

dig, så man är 

på samma 

nivå.  

Anpassar 

mer efter 

situation. 

Medarbetar

na vet vad 

de kan 

förvänta 

sig av 

henne.  

Mer 

eftertänksa

m genom 

åren. 

Anpassar 

efter 

personen, 

balansgån

g. 

Ja, anpassar 

sig efter 

vilken person 

som hon har 

framför sig, 

vet hur 

medarbetarna 

behöver höra 

saker.  

Ja, men hon 

är den hon 

är. Alla 

samtal kan 

inte utföras 

på samma 

sätt.  

Skillnad på att 

leda kvinnor 

och män? 

Nej, inget kön 

i ett rum, utan 

kompetensen.  

Anpassar 

efter 

individ, 

inte kön. 

Ja, män 

har en mer 

rak 

kommunik

ation, 

missnöjda 

så får man 

reda på 

det. 

Vanligare 

hos män 

än 

kvinnor. 

Nej. Snarare 

individsskill

nader. 

Kvinnor och 

män tar 

plats på 

olika sätt, 

behövt 

pusha 

kvinnor och 

hålla 

tillbaka 

män. 

Motivera och 

inspirera 

Delaktig, stora 

öron, 

medarbetarna 

ska komma på 

svaren själva 

för att växa. 

Vara en 

förebild. Ger 

ansvar och 

information 

och visar vart 

företaget är på 

väg.  

Motivera 

sig själva, 

skapar bara 

förutsättnin

gar, eget 

inflytande 

hur arbetet 

ska göras. 

Vill 

coacha, de 

ska vara 

delaktiga i 

framgång.  

Förtroende

, tät dialog 

om 

uppdraget 

och nästa 

steg. 

Utveckling

. 

Strategisk 

plan om 

hur det går 

för 

företaget.  

Möte en gång 

i veckan om 

vad som 

behövs göras. 

Lyhörd, tillit, 

vilket leder 

till att det inte 

behövs. 

Kontrolleras. 

Lyssnar på 

medarbetarnas 

egna tankar 

om framdrift.   

Jobbar med 

utvecklings

kultur. 

Positiv och 

feedbackan

de kultur, 

ska få 

komma till 

tals och bli 

sedda. Är 

närvarade. 

Involvera 

medarbetarna 

i 

beslutsfattand

e 

Mycket, 

ibland lite för 

mycket, då det 

tar lite för lång 

tid. Aktivt val 

då 

medarbetarna 

ska få vara 

med. 

Kontrollbe

hov för 

saker som 

rör bolaget 

rent 

lagmässigt. 

Frihet när 

det 

kommer till 

att fatta 

Medarbeta

rna får 

utrymme 

för att ta 

beslut 

själva. Tar 

mycket 

beslut 

gemensam

t, men kan 

Hög grad. 

Brukar alltid 

fråga dem hur 

de skulle ha 

gjort för att få 

in fler 

synpunkter.  

Försöker 

använda och 

ta hjälp av 

grupper de 

jobbar i. Tar 

hjälp av sin 

a 

medarbetare 

ofta när det 
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beslut i 

medarbetar

nas egna 

uppgifter.  

ta beslut 

själv om 

det inte 

berör alla.  

är saker hon 

inte kan.  

Lämna 

utrymme för 

eget initiativ 

Älskar det. 

Vill inte vara 

kontrollerande

. Jobbar 

mycket med 

uppföljning, 

på ett 

konstruktivt 

och icke 

krävande sätt. 

Mer 

lösningsfokus

erad än 

pekpinnekontr

ollerad. 

Hög grad 

till att ge 

utrymme 

för att fatta 

egna 

beslut. 

Hjälper till 

att bolla 

om det 

behövs. 

Vill ej 

detaljstyra.   

Jätteviktigt 

då hon 

leder 

chefer. Ge 

dem 

utrymme 

att synas i 

organisatio

nen, växa 

med 

uppgiften.  

Det är A och 

O, väldigt 

viktigt. Ett 

arbete där 

man måste 

vara ansvarig 

hela vägen. 

Om ramen 

finns är det 

enklare att 

fatta besluten 

utifrån det.  

Jätteviktigt, 

det är det 

som får dem 

att 

utvecklas, 

självständig

het. Ska 

alltid finnas 

som stöd i 

ryggen. Kan 

hjälpa 

medarbetarn

a att själva 

komma på 

svaren. 

Utbyte På samma sätt 

som hon vill 

ge näring så 

söker hon 

också näring 

bland de som 

är 

runtomkring 

henne.  

Viktigt, tar 

mycket 

utifrån. 

Utbyte är 

ovärderligt. 

Ära den 

som äras 

bör.   

Mycket 

input, 

håller 

dialog och 

de 

kommer 

till henne 

om det är 

något.  

Mycket input 

då de jobbat 

längre på 

företaget än 

henne. Hon 

har jobbat 

brett så de får 

ett bra utbyte 

och utvecklar 

varandra.  

Absolut. Får 

utbyte och 

lär sig 

saker, 

använder 

sin personal 

när hon 

behöver 

input, det är 

teamwork.  

Bekväm med 

att ge 

anställda 

förtroende 

Jättebekväm 

idag, var dålig 

som det när 

hon började 

som chef.  

Högt 

förtroende 

för att 

medarbetar

na gör det 

som de ska 

göra. 

Förr mer 

kontrollbe

hov än 

idag. 

Förväntar 

sig en 

leverans 

och ska 

inte 

behöva 

följa upp 

utan saker 

ska bli 

gjorda.  

Släpper inte 

helt. 

Medarbetarna 

får göra 

förarbetet, 

men sista 

steget ska 

ligga hos 

henne. Blir 

mindre och 

mindre då 

medarbetarna 

lär sig hur hon 

vill ha det.  

Inget 

kontrollbeh

ov. Tror att 

detta är 

förutsättnin

g för en 

chef inte 

ska gå 

under. 

Ingen 

enmanssho

w varken 

kunskapsmä

ssigt eller 

tidsmässigt.  

Feedback Jobbar med 

detta via 

utbildningar 

både när det 

gäller positiv 

och 

Handlar 

om att 

hjälpa 

varandra 

att 

utvecklas. 

Alla kan 

bli bättre. 

Viktigt 

och bra 

verktyg. 

Ska vara i 

Viktigast med 

positiv 

feedback. 

Undviker 

korrigerande. 

Hennes 

Viktigt att 

jobba med. 

Bra verktyg 

och kommer 

få 



 Fanny Klaesson & Julia Ernstsson   

34 

 

konstruktiv. 

Högst 

individuellt. 

Ska finnas 

ett syfte 

med det.  

realtid, så 

nära som 

möjligt.  

uppgift att gå 

in och vara 

skyddsnät. 

utbildning i 

detta.  

Nytänk Bra, men kan 

inte tänka nytt 

hela tiden. 

Kan nästan gå 

till överdrift.  

Vill ha 

saker som 

sticker ut 

då 

företaget 

växer hela 

tiden.  

Supervikti

gt för att 

organisatio

nen ska 

växa. Bra 

med 

mixade 

grupper 

för olika 

synvinklar 

Tror på en 

stabil grund 

och utifrån 

den tänka 

nytt, inte 

ändra bara för 

att man ska 

utan man ska 

behålla det 

som är bra.  

Nödvändigt, 

anser att det 

är väldigt 

viktigt med 

nytänk för 

att föra 

organisation

en framåt.  

Förmåner Handlar mer 

om 

välbefinnande 

idag. Gäller 

arbetstider och 

kollegor.  

Förmåner 

som kan 

öka trivsel 

eller 

hygienfakt

or ska man 

behålla. 

Tror inte 

det handlar 

om pengar. 

Ingen 

person 

som drivs 

av lön, 

finns 

många 

andra 

förmåner 

genom 

utbildning

ar. 

Förmåner, 

inga 

bonussystem. 

Friskvårdsbidr

ag och 

arbetstidsförk

ortning. Ska 

användas där 

det behövs 

inte bara för 

att.  

Viktigare 

med tiden. 

Individuella 

förmåner. 

Genomtänkt

a och 

relevanta 

för 

människorn

a.  

Belöningar Bonus för 

mig. Får något 

extra med sig 

hem.  

Bli sedd 

eller 

bekräftad, 

få glänsa. 

Tror dessa 

belöningar 

känns 

mest, att 

någon bryr 

sig om det 

man gjort.  

Hänger 

ihop med 

förmåner. 

Viktig del 

i ett 

uppdrag 

och i en 

anställning

.  

Skulle önska 

att det fanns 

någon typ av 

belöning om 

någon 

medarbetare 

gör något 

extraordinärt 

för att kunna 

använda som 

styrmedel.  

Inte 

avgörande 

för hur man 

presterar, 

kan vara en 

sporre. Tror 

mer på 

belöningar 

som team 

än 

individuellt.  

Inkludering Inkludering 

och 

involvering, 

viktigare för 

den lilla 

människan på 

senare tid så 

man får vara 

med och bidra. 

Att alla har ett 

syfte och en 

tillhörighet.  

Viktigt att 

man känner 

att man är 

här, man 

har ett 

syfte och 

får lov att 

vara den 

man är. 

Bolagets 

styrka att 

de jobbar 

ihop, 

inkluderan

de. 

Försöker 

jobba med 

sina chefer 

att man 

ska se hela 

laget.  

Superviktigt. 

Viktigt att se 

till att alla har 

samma 

förutsättninga

r till att 

avancera i 

företaget. Att 

ha samma 

möjligheter.  

Avgörande 

hur en 

anställning 

är hållbar 

samt 

personliga 

utvecklinge

n. Alla 

människor 

behöver bli 

sedda. 

Handlar om 

att man får 

vara 100% 

sig själv. 
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