
 
 

 
 
 
 

 

SKILLNADEN MELLAN  
MANLIGA OCH KVINNLIGA 

PERSONALCHEFER 
 

 

 

 

 
VT 2012: KF03 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Kandidatuppsats i Företagsekonomi 
 

Carolina Hyväri Pansar 
Nina Johansson 



 
 

Förord 
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Abstract 
 
We live in a gender-conscious society and it is now increasingly important that both genders 

are treated equally and that no victimization is done because of sex. Nevertheless, it is not 

equal between male and female in leadership positions. Both the public and politicians should 

have an interest to know whether there are indeed differences between male and female 

managers. This essay aims to investigate whether there are any differences between male and 

female HR managers in their way of managing the employees and how they exercise their 

leadership. 

 

We chose to do a qualitative study through interviews with four male and four female HR 

managers because we wanted the respondents to have the opportunity to respond openly to 

our questions. We contacted potential respondents early in the process in order to have 

enough time to interview and analyze all eight HR managers. We chose to focus on how the 

HR managers directs and motivates the employees. 

 

We have built up our theoretical framework with different leadership models and motivational 

theories. By these models and theories have we been able to get an answer to the question 

whether there are specific differences between male and female HR managers. 

 

We came to the conclusion that there are no clear differences between male and female HR 

managers but the differences are there if you look a little more carefully. The differences we 

found when we had interviews with our female and male managers was that the male HR 

managers were a little more situation-specific and a little more structured than the female. The 

female HR managers are inclined instead to a more coaching style of leadership and they have 

a little more empathy than men. 
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Sammanfattning 
 

Vi lever i ett könsmedvetet samhälle och det är idag allt viktigare att båda könen behandlas 

lika och att inga särbehandlingar görs på grund av könet. Trots detta är det inte jämställt 

mellan manligt och kvinnligt i ledarskapspositioner. Både allmänheten och politiker borde ha 

ett intresse att veta ifall det faktiskt finns skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer. 

Denna uppsats syftar till att undersöka om det finns några skillnader mellan manliga och 

kvinnliga personalchefer vad gäller deras sätt att leda de anställda och hur de utövar sitt 

ledarskap. 

 

Vi valde att göra en kvalitativ studie genom intervjuer med fyra stycken manliga och fyra 

stycken kvinnliga personalchefer då vi ville att respondenterna skulle ha möjligheten att svara 

öppet på våra frågor. Vi tog kontakt med potentiella respondenter tidigt i processen för att 

kunna hinna med att intervjua och analysera alla åtta personalcheferna. Vi valde att inrikta oss 

på hur personalcheferna leder och motiverar de anställda. 

 

Vår teoretiska referensram har vi byggt upp med olika ledarskapsmodeller och 

motivationsteorier då vi genom dessa modeller och teorier har kunnat få ett svar på frågan om 

det finns några specifika skillnader mellan manliga och kvinnliga personalchefer. 

 

I vår slutsats kom vi fram till att det inte finns några tydliga skillnader mellan manliga och 

kvinnliga personalchefer men skillnaderna finns där ifall man tittar lite mer noggrant. De 

skillnader vi hittade när vi hade intervjuat våra kvinnliga och manliga chefer var att de 

manliga personalcheferna var lite mer situationsanpassade och lite mer strukturerade än de 

kvinnliga. De kvinnliga personalcheferna lutade istället åt ett mer coachande ledarskap och 

visade lite mer empati än männen.  
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1 Inledning 
 

Vi ska i denna uppsats undersöka om det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga 

personalchefer. För att kunna göra detta behöver vi först ha en helhetssyn om manliga och 

kvinnliga ledare och ifall de båda könen över lag skiljer sig åt i sitt ledarskap. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Vi lever i ett samhälle som är oerhört könsmedvetet och det är idag viktigt att båda könen 

behandlas lika och att inga särbehandlingar görs på grund av könet. Trots detta är det inte 

jämställt mellan män och kvinnor i ledarpositioner. Enligt statistiska centralbyrån har andelen 

kvinnor bland chefer ökat med sex procent på sju år. År 2001 var könsfördelningen 26 

procent kvinnor och 74 procent män och år 2008 var den 32 procent kvinnor och 68 procent 

män. Med samma förändringstakt kommer Sverige att ha hälften kvinnor och hälften män 

bland cheferna först år 2033.
1
 

 

Könsskillnader har intresserat många forskare. Appelbaum et al. (2003) har till exempel 

kommit fram till att mäns och kvinnors ledarstilar skiljer sig åt. Det är samhället som driver 

på att kvinnan är mindre effektiv än vad mannen är när det gäller ledarskap. Forskarna anser 

däremot att kvinnorna kan vara effektivare inom andra områden, bland annat inom 

teambaserat ledarskap. Enligt Appelbaum et al. (2003) kan männen därför av den orsaken lära 

sig att adoptera kvinnans ledarstil och använda det på ett effektivt sätt. Båda könen kan alltså 

lära sig av varandra. I en artikel från Stepstone av Susanne Teglkamp (2012) jämfördes också 

manligt och kvinnligt ledarskap, vilket visade att män är mer målinriktade och kvinnor är mer 

relationsinriktade i sitt ledarskap. Männen vill skapa resultat och har mer tålamod i 

förhållande att se resultat i sitt arbete. Kvinnorna är mer lojala mot de givna reglerna och 

procedurerna och arbetar flitigare än vad männen gör. Artikeln kom däremot fram till att det 

inte skiljer sig mycket mellan kvinnligt och manligt ledarskap. Ledare är olika oavsett om det 

är män eller kvinnor. Den väsentliga skillnaden mellan män och kvinnor är antalet i 

chefspositionerna.  

 

I en rapport från Vinnova, skriven av Döös och Waldenström (2007) tas chefskapets former 

och resultat upp och det skrivs bland annat att antalet kvinnor ökar i ledarpositionerna. En 

studie från 1986 visar att ledarskap då sågs som manligt men denna studie konstaterar idag att 

ledarskap nu i stället ses som androgynt. Kvinnors låga självvärdering kan hindra de från att 

utvecklas i sitt ledarskap och att bidra till goda prestationer i verksamheten, vilket gör att det 

är svårare för kvinnor att göra chefskarriär. En svensk studie visar att chefernas agerande inte 

avsevärt skiljer sig åt mellan män och kvinnor utan mellan verksamheter. Enligt en studie som 

denna rapport tar upp anses kvinnor vara mer uppgifts- och resultatorienterade medan männen 

antog en mer strategisk utgångspunkt. Männen var mer villiga att ta risker och brydde sig inte 

lika mycket ifall målen uppnåddes. Kvinnorna ledde sina medarbetare med mer energi, 

intensitet och känslomässiga uttryck. Männen tenderade att vara behärskade, de visade inte 

sina känslor och hanterade uppgiften på ett objektivt och kontrollerande sätt. Kvinnor 

placerade sig högre upp på skalan som handlar om människors färdigheter och männen 

placerade sig högre upp på skalan som handlar om affärsmannaskap. 

 

                                                           
1
 SCB (2010) Andelen kvinnor ökar långsamt i chefsyrken  

(Tillgänglig: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____289989.aspx) [2011-02-20] 
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En intressant aspekt som Duehr och Bono (2006) tar upp är olika undersökningar och 

forskningsresultat som bland annat visar att kvinnliga ledare ofta tenderar att vara mer 

tillgivna, sympatiska, hjälpsamma och känsliga. De kvinnliga egenskaperna är alltså av mer 

medkännande slag. Manliga ledare tenderar att istället vara mer påstridiga, aggressiva, 

självsäkra, dominanta och ambitiösa. Även forskarna Connerly et al. (2008) ser skillnader 

mellan manliga och kvinnliga ledarstilar. De anser att kvinnliga chefer tenderar att ha en 

svagare självuppfattning och att underskatta sin prestation som ledare. Forskningen visade 

också att män och kvinnor använder sig av olika stilar när de reagerar på kritik. Kvinnorna var 

mer benägna att varsamt reagera och var mer öppna för kritik, medan männen var mer 

benägna att reagera på ett mer direkt sätt. 

 

Både allmänheten och politiker borde ha ett intresse att veta ifall det faktiskt finns skillnader 

mellan manliga och kvinnliga chefer. Detta ämne är intressant då många forskare har studerat 

manligt och kvinnligt ledarskap. Resultaten på forskningen är däremot inte lika varandra utan 

det skiljer sig en hel del åt. Detta visar att forskningsområdet är komplext och att det är svårt 

att få ett entydigt svar på frågan om skillnader mellan manliga och kvinnliga ledare. Det visar 

också att det finns mycket kvar att forska om och att detta ämne inte på något sätt är mättat 

som forskningsområde. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Det har forskats en hel del inom området kön och könsskillnader, vilket visar på att det är ett 

intressant ämne som intresserar och berör forskare. I många av de forskningsartiklar (Duehr & 

Bono, 2006; Döös & Waldenström, 2007) som vi har läst finns det en tydlig bild av att de 

kvinnliga ledarna ofta anses vara mer ödmjuka och sympatiska medan de manliga ledarna är 

mer påstridiga och aggressiva. Innebär detta på något sätt att kvinnor anses sämre som ledare 

eller vilka egenskaper bör egentligen en bra ledare ha? Många anser att en bra ledare även 

måste vara ödmjuk och sympatisk, och egentligen kan därför dessa egenskaper framstå som 

både bättre och starkare egenskaper än att vara aggressiv och påstridig. Trots detta får man 

ändå en känsla av att de typiskt manliga egenskaperna anses vara bättre när man befinner sig i 

en ledarskapssituation. Varför det har blivit på detta sätt är svårt att få ett tydligt svar på, men 

det är ett intressant forskningsområde. 

 

En del forskare (Appelbaum et al. 2003) menar på att det är samhället som skapar klyftan i 

manligt och kvinnligt ledarskap. Detta är en aspekt som säkert har en viss betydelse när 

manliga och kvinnliga ledare behandlas olika. Vi har under lång tid levt i en mansdominerad 

miljö och detta är inget som bara kan ändras på. Det leder till frågan ifall detta är orsaken till 

att de manliga ledaregenskaperna verkar värderas högre än de kvinnliga, eller om det beror på 

något annat. Helt säkert är det i alla fall att samhället påverkar mer än vad man tror och så 

länge vi medborgare accepterar detta är det svårt att få ett jämlikt samhälle där även kvinnor 

får lika stor chans som männen att visa sin kompetens i ledarpositioner. Det finns inte bara ett 

bra sätt att leda på, utan de olika egenskaperna borde vara minst lika effektiva i det långa 

loppet.  

 

Att kvinnor länge har hamnat i skymundan i ledarpositioner kan säkert påverka kvinnors 

ledaregenskaper också. Enligt Döös och Waldenström (2007) kan det medverka till att 

kvinnor har en lägre självvärdering vilket i sin tur kan leda till att de inte lyckas utveckla sitt 

ledarskap och på så sätt gör det svårare för de att göra chefskarriärer. Kvinnor kan nog lätt 

hämma sig själva och därför är det ännu viktigare att manliga och kvinnliga ledare behandlas 

lika oberoende av vilka olika egenskaper och ledarstilar de eventuellt anses ha. Detta gör vårt 
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ämne intressant att forska om. Vi har möjlighet undersöka ifall det finns skillnader i manliga 

och kvinnliga personalchefers ledarstilar och ifall dessa kan bero på hur synen på manligt och 

kvinnligt ledarskap är idag. 

 

Många studier som har gjorts (Döös & Waldenström, 2007; Eagly & Johannesen-Schmidt, 

2001) visar att ledarskap ofta förknippas med uppgiftsorienterade beteenden. Kvinnligt 

ledarskap ses mer som relationsorienterat och rankas därmed inte lika högt. De kvinnliga 

ledarna får de mer mjuka och känsliga egenskaperna som i mångas ögon verkar anses vara 

svaga egenskaper, medan de manliga ledarna återigen får de mer aggressiva egenskaperna. 

Det hade varit intressant att veta varför synen på manligt och kvinnligt ledarskap har blivit på 

detta sätt. Beror det på att det faktiskt stämmer eller är det helt enkelt så att kvinnor alltid har 

och kanske alltid kommer anses vara det mer svagare könet, trots att detta inte kan bekräftas 

med fakta? Om så är fallet är det ännu viktigare att arbeta för att åtgärda detta så att manligt 

och kvinnligt ledarskap blir lika högt värderat oberoende på vilka egenskaper man som ledare 

kan tänkas ha. I just rollen som personalchef borde det anses lämpligt att ha mer 

relationsorienterade sidor än uppgiftsorienterade, då det är mänskliga kontakter chefer arbetar 

med. Ger detta kvinnliga personalchefer en fördel i så fall?  

 

Forskare har inte kunnat komma fram till något gemensamt svar på frågan om det faktiskt 

finns skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap som beror på just själva könet, och 

detta innebär att det finns en hel del obesvarade frågor inom ämnet. Det finns många svar på 

en övergripande nivå men om man tittar på djupet finns det områden som fortfarande är 

relativt obesvarade och som det krävs mer forskning inom. Detta innebär att det blir svårt att 

få ett slutgiltigt svar på vår undersökning, men då detta område är stort och komplext är vår 

tanke istället att vi ska kunna bidra med en liten bit av ny forskning som förhoppningsvis även 

öppnar upp för vidare forskning inom ämnet.  

 

1.3 Problemformulering 
 

Det har forskats mycket om manligt och kvinnligt i ledarpositioner där forskare ofta ställer 

manligt mot kvinnligt och detta kan vi se som ett problem i sig. På detta sätt görs även 

skillnader mellan könen till motsatser. I sådana analyser sker en reducering av mänskliga 

olikheter. Detta är inte vårt syfte utan vi har försökt att betona skillnader mellan manliga och 

kvinnliga personalchefers ledarstilar. Vi är inte ute efter att nödvändigtvis ställa manligt mot 

kvinnligt utan främst beskriva skillnader mellan könen.  

 

Vi valde inriktningen personalchefer för att vi anser att det är en viktig roll i företaget som vi 

tycker inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet. Att ha hand om ett företags personal är ett 

väldigt viktigt och stort ansvar. Vi har även valt att fördjupa oss i personalchefer då vi båda 

läser management och vi båda har ett intresse i just personalhanteringen på ett företag.  

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med vår uppsats är att ta reda på om det finns några skillnader mellan manliga och 

kvinnliga personalchefer vad gäller deras sätt att leda anställda och hur de utövar sitt 

ledarskap. Vi kommer alltså att inrikta oss på att undersöka personalchefernas olika 

ledarstilar.  
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1.5 Avgränsning 
 

Vår undersökning avgränsas till att endast behandla personalchefer i Borås med omnejd. Vi 

har även en avgränsning vad gäller antal intervjuer som kommer att göras. Beräknat på den 

tiden vi har på oss hinner vi med att göra totalt åtta intervjuer. Gör vi fler intervjuer riskeras 

det att intervjuernas kvalité blir sämre och detta kan leda till att analysen och slutsatsen av 

våra intervjuer blir svår att göra.  

 

1.6 Uppsatsens upplägg 
 

Vi kommer först i vår metoddel beskriva vårt tillvägagångssätt som vi har använt oss av under 

uppsatsens gång. Vi kommer att ta upp varför vi har valt just den metoden vi har valt och även 

metodens för- och nackdelar. I vår teoretiska referensram kommer vi att beskriva olika 

ledarskapsmodeller och motivationsteorier. Med hjälp av dessa modeller och teorier kommer 

vi att kunna få den grunden vi behöver för att kunna besvara frågan om det finns några 

skillnader mellan manliga och kvinnliga personalchefers ledarstilar. I vår empiridel kommer 

vi sedan att presentera de olika personalcheferna och vad som kom fram under deras 

intervjuer. Analysen kommer sedan att bygga på den teori som har presenterats samt den 

insamlade empirin. Vi kommer först att analysera skillnader och likheter mellan 

personalcheferna av samma kön. Sedan kommer vi att ta med oss det vi har kommit fram till 

och analysera dessa analyser mot varandra för att på det sättet få fram ifall det finns några 

skillnader mellan manliga och kvinnliga personalchefer. I slutsatsen kommer vi slutligen att ta 

upp det som tydligast skilde de manliga och de kvinnliga personalcheferna åt. Vi kommer att 

dra vår slutsats utifrån vår analys och även koppla slutsatsen till vårt syfte och vår 

problemformulering. Vi kommer att avsluta uppsatsen med en avslutande diskussion där vi 

kommer att ta upp våra egna tankar kring ämnet, vad vi har lärt oss under uppsatsen gång, vad 

vi kunnat göra annorlunda och vi kommer även att ge förslag till vidare studier inom området 

manligt och kvinnligt ledarskap. 
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2 Metod 
 

Här kommer vi att beskriva vårt tillvägagångssätt som vi har använt oss av under uppsatsens 

gång. Vi kommer även att ta upp varför vi har valt just den metoden vi har valt och metodens 

för- och nackdelar. 

 

2.1 Tidigare forskning 

 

Inom vårt område har de flesta forskare utgått från en kvalitativ forskningsmetod men vissa 

forskare har även använt sig av en kvantitativ forskningsmetod. De kvantitativa metoderna 

kännetecknas enligt Bryman (2011) av att man mäter olika variabler och jämför dessa. Genom 

att mäta hur starkt sambandet är mellan de olika variablerna så kan ett värde på sambandet 

ges. Kvantitativ forskning innehåller ofta ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och 

praktisk forskning, där tyngden ligger på prövning av teorier. Kvalitativ forskning kan istället 

enligt Bryman (2011) uppfattas som en forskningsstrategi som lägger vikt vid ord och inte 

kvantifiering under insamlingen och analysen av data. Den kvalitativa metoden betonar i 

huvudsak ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning, där tyngden läggs på 

generering av teorier. 

 

Trinidad och Normore (2005) använder sig av en kvantitativ metod i sin vetenskapliga artikel 

Leadership and gender: a dangerous liaison. Syftet med artikeln var att granska hur kvinnor 

leder i organisationer som har sin fokus i näringslivet och i utbildning. Metoden som 

forskarna har använt sig av är redan existerande litteratur, tidsskrifter, relevanta webbsidor 

samt läroböcker. Dessa uppgifter samlades in och placerades i kategorier beroende på 

gemensamma teman och mönster som framkom från litteraturen om ledarstilar för kvinnor i 

näringslivet. Forskningsresultatet visar att kvinnor antar demokratiska och deltagande 

ledarstilar i näringslivet och i utbildningen.  

 

Ryan et al. (2007) använder i sin vetenskapliga artikel Reactions to the glass cliff. Gender 

differences in the explanations for the precariousness of women’s leadership positions av en 

kvalitativ metod. Syftet med artikeln var att undersöka fenomenet “glastaket” som innebär att 

kvinnor är mer benägna än män att placeras i osäkra ledande positioner. Artikeln är en 

kvalitativ analys där deltagarna intervjuades angående deras syn på glastaket. Resultatet 

visade att det fanns skillnader i män och kvinnors benägenhet att erkänna existensen av 

glastaket. 

 

Det går även att använda sig av båda metoderna samtidigt inom vårt valda område. Den 

vetenskapliga artikeln Leadership and gender in public relations: perceived effectiveness of 

transformational and transactional leadership styles, skriven av Aldoory och Toth (2004), 

har använt sig av både en kvantitativ och en kvalitativ metod. Studien gick ut på att analysera 

olika ledarstilar, könsskillnader och könens naturliga karaktär i offentliga relationer. 

Forskarna har bland annat använt sig av fokusgrupper för att analysera olika ledarstilar. 
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2.2 Val av datainsamlingsmetod 

 

Vi har som sagt kommit fram till att vi vill fördjupa oss i skillnader mellan manliga och 

kvinnliga personalchefer. Vi ska använda oss av en kvalitativ metod där vi ska intervjua 

manliga och kvinnliga personalchefer. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod 

eftersom vi tror att vi kommer få fram mer relevant data samt att vi tror att vi kommer få fram 

en mer trolig bild av verkligheten. I enkätsvar har respondenterna oftast stängda svar och det 

vill vi inte använda oss av. Vi vill att våra respondenter ska ha möjlighet till öppna och fria 

svar och känna att de kan säga precis vad de vill när vi ställer våra frågor. Vi har valt att 

använda en kvalitativ metod eftersom vi vill beskriva skillnaden i ledarskapsstilar med ord 

istället för med siffror. Vi vill genom att samla in primärdata i form av intervjuer komma fram 

till ett svar på frågan om det är någon skillnad på manligt och kvinnligt ledarskap, i form av 

personalchefer. Vi kommer att spela in intervjuerna med diktafon och sedan transkribera 

dessa. Vi har redan innan intervjuerna bestämt vilka frågor vi ska fråga personalcheferna. Vi 

ska även använda oss av en teoretisk referensram då vi kommer att behöva mer att gå efter än 

bara intervjuerna. Vi behöver ta del av tidigare forskning och fakta kring olika kända 

ledarstilar och motivationsstilar för att kunna få fram något intressant utifrån intervjuerna. Vår 

studie kommer alltså att konstrueras av såväl en teoretisk referensram då vi vill att vårt 

material ska baseras på källor som är tillförlitliga och som gör att vi får ut så mycket 

information som möjligt genom intervjuerna. När vi fått fram allt material som vi kommer att 

behöva, utifrån intervjuerna av personalcheferna och ifrån vår teoretiska referensram kommer 

vi att analysera det. Genom att analysera teorin och intervjuerna ska vi försöka få fram hur 

män och kvinnor använder sig av olika ledarstilar och motivationsteorier inom samma roll 

som personalchefer och hur detta påverkar och inverkar på deras ledarskap och ledarstil.  

 

Det är viktigt att vi lägger upp intervjufrågorna på ett sådant sätt att vi öppnar upp ämnet för 

personalcheferna vi vill intervjua och att de får sätta sin egen prägel på svaren. Eftersom vi 

kommer att använda oss av intervjuer kan vi få in frågorna i ett samtal, vilket gör att 

intervjuerna antagligen kommer att flyta på lättare. Detta blir lättare för oss och får 

personalcheferna som blir intervjuade att prata på mer avslappnat. 

 

2.3 Kritik av vald metod 
 

Enligt Bryman (2011) handlar den vanligaste kritiken när det gäller kvalitativa studier om att 

den kvalitativa forskningen är alldeles för subjektiv. Med detta menas att kvalitativa resultat 

ofta i stor utsträckning bygger på forskarnas osystematiska uppfattningar om vad som är 

viktigt och betydelsefullt. Vidare menar Bryman (2011) att det också finns en svårighet att 

replikera en kvalitativ undersökning. I en kvalitativ undersökning är det forskaren själv som 

är det viktigaste redskapet vid datainsamlingen, vilket innebär att det som registreras och det 

som forskaren väljer att inrikta sig på är till stor del beroende av hans eller hennes intressen. 

Vi kommer att vara noggranna med att vara neutrala när vi gör vår undersökning och på det 

sättet kan vi förhoppningsvis undgå att hamn i dessa fällor. Bryman (2011) menar också att 

kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera utöver den situation i vilken de 

producerades. Då kvalitativa forskare genomför ostrukturerade intervjuer med ett litet antal 

individer i ett visst område är det omöjligt att generalisera resultaten till andra miljöer. Detta 

kan inte vi påverka i någon större utsträckning, men vi är medvetna om att det kan komma att 

påverka trovärdigheten i vår undersökning.  
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2.4 Urval 

 

Vi har valt att intervjua fyra stycken manliga personalchefer och fyra stycken kvinnliga 

personalchefer. Vi har valt att ha olika kön på våra respondenter eftersom det har varit 

lämpligast för att kunna besvara vår forskningsfråga. Vi tog kontakt med eventuella 

respondenter som vi var intresserade av att intervjua i ett tidigt stadium i denna undersökning. 

Vi kommer som sagt att använda oss av intervjuer med frågor som berör personalchefernas 

ledarskapstil och deras sätt att motivera deras anställda. 

 

Vi har använt oss utav olika personalchefer som har olika sorters bakgrunder och olika 

erfarenheter av ledarskap. Då vi har ställt frågor till personalcheferna har de kunnat ge oss ett 

utförligt svar samt att vi även har kunnat ge följdfrågor till de svar personalcheferna gav oss, 

detta för att vi ska kunna få en större förståelse i hur de tänker och resonerar i olika 

situationer. För att inte influera våra personalchefer med våra egna tankar kring frågorna har 

vi varit så objektiva som möjligt under intervjuerna och bara förtydligat ifall frågan inte varit 

tydlig nog.  

 

Vi har använt oss av bekvämlighetsurval då vi har mailat och ringt personalchefer 

slumpmässigt och tagit de personerna som varit villiga att ställa upp på en intervju (Bryman, 

2011). Vi har alltså använt oss av personalchefer som varit tillgängliga för oss just nu. 

 

2.5 Felkällor 
 

Delar av den litteratur vi har använt oss av har några år på nacken, vissa av böckerna kommer 

från tidiga 2000-talet. Det kan ses som en felkälla då några av böckerna inte är av den mest 

moderna upplagan. Det kan även bli fel då respondenterna inte förstår frågorna på rätt sätt, 

dock är det inte en så stor sannolikhet då vi sitter och intervjuar och kan göra 

utvecklingsfrågor ifall frågorna missuppfattas. Vi har förhoppningar om att respondenterna 

kommer svara ärligt under intervjuerna. 

 

När det gäller vårt empiriska material har vi haft i åtanke när vi skrev vår uppsats att vi endast 

har intervjuat åtta stycken personalchefer av de väldigt många som finns runt om i 

Boråsområdet. Det finns även en chans att vi har påverkat våra personalchefer när vi ställde 

våra intervjufrågor. Frågorna kan ha gett de en aning om vilka resultat vi ville få fram genom 

intervjuerna. 

 

2.6 Trovärdighet 
 

Det finns många sätt att forska inom området manligt och kvinnligt ledarskap. Vi har valt att 

använda oss av en kvalitativ metod. För att belysa vår metod kan vi ställa den mot en 

kvantitativ metod. Om vi skulle ha använt oss av en kvantitativ metod skulle vi mer ha varit 

uppe på ytan i frågan om skillnaderna mellan personalchefernas ledarstilar. Då skulle vi 

antingen gått ut i olika branscher och gjort surveyundersökningar eller skickat ut enkäter till 

utvalda individer. Det känns inte lika intressant eller aktuellt för oss, därför är det något vi 

inte kommer att göra. Det skulle varit mycket svårare för oss om vi skulle skickat ut en enkät 

till personalchefer på företag runt om i Borås då det finns en stor risk att dessa struntas i och 

raderas innan mailet ens har blivit läst. Därför tycker vi att vi på detta sätt inte skulle få fram 

något bra och hållbart svar på vår fråga om det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga 

personalchefer. Det är heller inte säkert att vi skulle fått en lik fördelning mellan män och 
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kvinnor i en enkätundersökning. Fördelen med vår valda metod är därför att vi får en bättre 

och djupare insikt i hur personalcheferna ställer sig till våra frågor. De har möjlighet att svara 

på våra frågor i en miljö de känner till och på detta sätt är det lättare för oss att få mer 

intressanta och mer användbara svar. 

 

Vi har valt att ta med både manliga och kvinnliga personalchefer inom olika branscher, inom 

den offentliga sektorn och den privata sektorn för att få ett bredare perspektiv på hur stor 

skillnaderna är samt även att vi ska kunna uppnå ett resultat med god trovärdighet. Vi har valt 

att inte begränsa oss till bara kvinnor eftersom vi vill ta reda på om det finns några skillnader i 

manliga och kvinnliga ledarstilar. Detta hade inte gått att få fram ifall vi bara hade valt att 

intervjua det ena könet. Genom att sammanställa en teoretisk referensram som ligger till 

grund för våra intervjufrågor och sedan göra intervjuerna med olika manliga och kvinnliga 

personalchefer kommer vi förhoppningsvis komma fram till ett svar som har en tillräckligt 

stark trovärdighet. 

 

2.7 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

En viktig aspekt att ta upp är vilken verklighetsuppfattning och syn på den kunskap vi har och 

kommer få genom vår teoretiska referensram. Ontologin som Bryman (2011) beskriver 

handlar om hur den sociala verkligheten ska uppfattas, antingen som något yttre i förhållande 

till den sociala verkligheten eller som den sociala verkligheten formar eller skapar. I ontologin 

är det viktigt att skilja mellan dessa två synsätt och de kallas ofta för objektivism respektive 

konstruktionism. Objektivism utgår ifrån att sociala företeelser och dess betydelse finns 

oberoende av sociala aktörer. Konstruktionism däremot utgår ifrån att sociala företeelser och 

dess mening är något som sociala aktörer fortlöpande får tillstånd och de frambringas inte 

bara genom socialt samspel utan att de också har en ständig modifiering. Vi uppfattar världen 

genom konstruktionism eftersom sociala företeelser är något som ändras av det sociala 

samspelet och ändrar konstant karaktär. Enligt Bryman (2011) handlar epistemologi om vad 

som är och vad som ska beskådas som kunskap inom ett ämnesområde. Här finns det också en 

viktig fråga att ställa sig, om den sociala verkligheten kan eller bör studeras utifrån samma 

metoder, verklighetsbild och principer som tillämpas inom naturvetenskapen. Det finns två 

utgångspunkter här, positivism och realism. Det finns två slags realism, empirisk realism och 

kritisk realism som skiljer sig något från positivism. Vi uppfattar världen enligt den kritiska 

realismen eftersom det enligt oss finns mer än bara en sanning.  

 

2.8 Abduktiv ansats 
 

När vi kommer till att behandla vår empiri och teori finns det olika tillvägagångssätt. 

Beroende på hur uppsatsen och syftet ser ut så ska en ansats väljas. Vi kommer att börja med 

vår uppsats genom att vi först bygger upp vår teoretiska referensram för att sedan gå ut till de 

aktuella företagen och intervjua deras personalchefer. Efter att vi har intervjuat 

personalcheferna kommer vi att med hjälp av det material vi har samlat in, både från den 

teoretiska referensramen och intervjuerna, komma fram till om det finns några skillnader 

mellan manliga och kvinnliga personalchefer. Vi kommer därför att skriva vår uppsats utifrån 

ett abduktivt angreppssätt. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) utgår induktion från empiri 

och deduktion från teori. Abduktionen utgår från empiriska fakta precis som induktionen, men 

avvisar inte teoretiska föreställningar och ligger därför på ett sätt närmare deduktionen. Teori 

och empiri varvas alltså växelvis med varandra. 
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2.9 En narrativ bearbetning 
 

Enligt Johansson (2005) är narrativ metod en metod för att samla in och analysera muntliga 

eller skriftliga berättelser och narrativ teori är teorier om berättelsen och berättandet. Det finns 

väldigt många olika sorters perspektiv och utgångspunkter i narrativ metod. En forskare som 

använder narrativ analys och metod efterlyser inte en sann tolkning av allt utan varje unik 

berättelse kan rymma många olika tolkningar. Då kan man som forskare ställa olika frågor till 

sig själv, till exempel, vad betyder berättelsen egentligen?  

 

Enligt Czarniawska (2004) är en narrativ bearbetning viktig i en intervjusituation. En intervju 

handlar, enligt Czarniawska (2004), om två personer som söker kunskap och förståelse i en 

gemensam konversation. En intervju är en gemensam verksamhet av kunskapsproduktion.  

Det som intervjupersonen tar upp i intervjun är bara ett resultat av deras uppfattning och deras 

tolkning av världen. Detta är enligt Czarniawska (2004) av yttersta värde för forskaren, 

eftersom det går att anta att det är samma uppfattning som informerar om intervjupersonens 

handlingar. Det är viktigt att förstå att intervjuerna inte står för någonting annat, de 

representerar ingenting annat än sig själva. En intervju är inte ett fönster på social verklighet, 

men det är en del, ett urval av denna verklighet.  
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3 Teoretisk referensram 
 

Vår teoretiska referensram består av beskrivningar av olika ledarskapsmodeller och 

motivationsteorier. Vi anser att med hjälp av dessa modeller och teorier kommer vi att kunna 

få den grunden vi behöver för att kunna besvara frågan om det finns några skillnader mellan 

manliga och kvinnliga personalchefers ledarstilar och deras sätt att leda. Genom att få fram 

eventuella skillnader på detta sätt kan vi sedan koppla det vidare och se ifall ledarskapet 

skiljer sig åt beroende på om personalchefen är man eller kvinna. 

 

3.1 Formella och informella ledare 
 

Enligt Pielstick (2000) finns det tydliga och betydelsefulla skillnader mellan formella och 

informella ledare. Informella ledare uppfattas oftast av andra som någon som visar högre 

nivåer av ledning än formella ledare. Detta gäller främst inom områdena vision, 

kommunikation, relationer, gemenskap, vägledning och karaktär. Medan både formella och 

informella ledare utvecklar gemensamma visioner, är de informella ledarna mer benägna att 

arbeta moraliskt och inspirerande för det gemensamma bästa. Pielstick (200) anser att den 

gemensamma visionen av de informella ledarna baseras mer på gemensamma behov, 

värderingar och övertygelser än visionen av formella ledare. Informella ledare verkar även 

mer benägna att lyssna och försöka förstå. De tenderar att vara mer öppna för att dela, ge och 

ta emot och de accepterar lättare kritik och visar mer uppskattning. 

 

3.2 Den endimensionella ledarstilsmodellen 
 

Enligt Önnevik (2010) består den endimensionella ledarstilsmodellen av fyra olika ledarstilar 

beroende på vad uppgiften eller situationen kräver. Den första ledarstilen kännetecknas av en 

ledare som till största del utövar ett auktoritärt ledarskap. Det kan vara positivt när det krävs 

snabba beslut, dock behöver ledaren vara noga att i efterhand kunna förklara för sina anställda 

varför han eller hon var tvungen att agera auktoritärt så att de anställda fortsätter att lita på 

och följa sin ledare. Den andra ledarstilen är mest auktoritär men har även inslag av en 

demokratisk ledarstil. Denna ledare är också duktig på att fatta snabba beslut, men försöker 

samtidigt vara tydlig och förklara för sina anställda vad det är som händer. En sådan ledare 

fungerar bra när de anställda behöver tydlig struktur och tydliga mål för att göra en bra 

arbetsprestation. Den tredje ledarstilen är enligt Önnevik (2010) inriktad åt det demokratiska 

hållet men det finns samtidigt tydliga inslag av auktoritärt ledarskap. En ledare av detta slag 

fungerar bra i en grupp med anställda där det finns bra kunskaper och färdigheter kring det 

arbetet som ska utföras. Den fjärde och sista ledarstilen är till största delen demokratisk i sitt 

ledarskap. Denna ledare fungerar bra när de anställda har stora egna kunskaper och 

färdigheter inom yrket och klarar sig till stor del själva. 

 

 
Endimensionella ledarstilsmodellen. Källa: Önnevik 2010 
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Sammanfattningsvis går det enligt Önnevik (2010) att konstatera att genom den 

endimensionella ledarstilsmodellen finns det flera olika slags ledarstilar som kan tillämpas 

beroende på vilken uppgift som ska lösas eller vilken situation som ledaren befinner sig i. 

Ibland kan det vara mest effektivt att använda sig av ett auktoritärt ledarskap, samtidigt som 

det ibland är mer effektivt att använda sig av ett mer demokratiskt ledarskap. 
 

3.2.1 Auktoritär, demokratisk och låt gå ledare 
 

Bergengren (2006) menar att auktoritär, demokratisk och låt gå ledare är relativt vanliga 

begrepp som används ofta när man beskriver olika slags ledare. Den auktoritära ledaren 

använder sig av en envägskommunikation och tar inte hänsyn till de anställdas synpunkter. 

Med andra ord bestämmer alltså ledaren allt själv och delegerar inget ansvar till sina anställda. 

Det är viktigt för den auktoritära ledaren att ha all makt. Den demokratiska ledaren är enligt 

Bergengren (2006) mer lyhörd till sina anställda och använder sig av en 

tvåvägskommunikation. Det är viktigt för denna ledare att föra en mer öppen dialog med sina 

anställda innan beslut fattas. Den demokratiska ledaren litar på sina anställda och delegerar ett 

visst ansvar till dem. Låt gå ledaren har svårt att klara av sin roll som ledare utan arbetar 

istället passivt vad gäller ansvar och beslutsfattande. En sådan ledare bryr sig egentligen inte 

om de anställda och arbetar inte för effektivitet och resultat. En låt gå ledare vänder ofta 

kappan efter vinden och vågar inte gå emot någon. 

 

3.3 Den tvådimensionella ledarstilsmodellen 
 

Den tvådimensionella ledarstilsmodellen kallas även för Managerial grid. Denna modell och 

teori skapades av Blake och Mouton och bygger på två olika dimensioner i ledarskapet. Dessa 

dimensioner handlar enligt Önnevik (2010) om i vilken grad ledaren är relationsorienterad 

eller uppgiftsorienterad. Denna ledarstilsmodell bygger på en niogradig skala där nio 

beskriver en hög grad av relations- eller uppgiftsorientering. Det finns fem olika slags 

ytterligheter när det gäller olika ledarstilar, men självklart finns det även ledare som befinner 

sig mellan några av dessa ytterligheter. 
 

Önnevik (2010) beskriver de olika ledarstilarna i den tvådimensionella ledarstilsmodellen mer 

ingående. Ledare som använder sig av en minimal styrning bryr sig inte om att nå ett bra 

resultat eller att ha en bra relation med sina anställda. Detta är en ledare som oftast agerar 

mycket passivt och låter de anställda styra verksamheten själva. Det innebär att det finns stor 

möjlighet för informella ledare att ta över och leda arbetet. På kort sikt kan anställda tycka att 

det är bra med en ledare som använder sig av minimal styrning, men i längden fungerar detta 

ledarskap inte speciellt bra. En ledare som använder sig av ett eftergivet ledarskap bryr sig 

mycket om sina anställda och försöker lägga ner mycket energi på att skapa en bra stämning 

och laganda. En ledare som använder sig av ett eftergivet ledarskap vågar enligt Önnevik 

(2010) inte ta obekväma beslut, vilket en ledare ibland måste klara av att göra. Det finns en 

risk för att en ledare med ett eftergivet ledarskap utför arbetet själv istället för att delegera ut 

en del av uppgifterna till sina anställda. Detta på grund av att försöka upprätthålla en bra 

relation till de anställda. Det är enligt Önnevik (2010) inte det bästa sättet att leda och är inte 

att rekommendera. Om det råder dålig stämning bland de anställda kan en ledare med 

eftergivet ledarskap lättare skapa en bättre stämning bland de anställda, och detta är givetvis 

positivt då effektiviteten åter igen ökar. Om en ledare som bryr sig om relationerna bland de 

anställda (relationsorienterat ledarskap) kompletteras med en ledare som är mer 

uppgiftsorienterad kan resultatet bli bra. En auktoritär ledare som använder sig av ett 

auktoritärt ledarskap ser de anställda som redskap för att nå ett bra resultat, och detta innebär 
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att ledaren inte alls bryr sig om de anställdas trivsel eller välbefinnande. Den auktoritära 

ledaren anser att spridningen av information är överflödigt och detta gör att de anställda inte 

alltid förstår varför de ska utföra olika saker. Det innebär att de anställda blir mer passiva och 

inte lika motiverade i sitt arbete. I pressade situationer kan det vara bra med en auktoritär 

ledare, men i normala situationer är detta ledarskap inte att föredra. Vidare menar Önnevik 

(2010) att kompromissledaren använder sig av ett kompromissledarskap och ger både själva 

uppgiften och de anställda viss uppmärksamhet, men bara så pass mycket att uppgiften blir 

löst och att ledaren slipper undan konflikter på grund av bristande relationer. 

Kompromissledaren tycker det är viktigt med stabilitet och använder sig av väl invanda 

rutiner. Denna ledare vill inte ta risker och arbetar därför inte för förändring och förnyelse. 

Kompromiss är nyckelordet för ledaren och vill i största möjliga mån hitta en kompromiss för 

att lösa den aktuella uppgiften. Ledare som använder sig av ett integrerat chefskap brukar 

enligt Önnevik (2010) oftast kallas för den idealiska chefen och detta på grund av att ledaren 

prioriterar både lösandet av uppgiften och de anställdas trivsel högt. Denna ledare uppmuntrar 

nya förslag och idéer som kommer från de anställda och vill att de anställda ska vara så 

delaktiga som möjligt. Den här formen av ledare ger en högre produktivitet och förbättrad 

moral och sammanhållning hos de anställda.  

 

 
Den tvådimensionella ledarstilsmodellen. Källa: Önnevik 2010 
 

3.3.1 Relationsorienterad och uppgiftsorienterad ledare 
 

Enligt Bergengren (2006) tycker den relationsorienterade ledaren att det är viktigt med de 

anställdas synpunkter, krav och trivsel. Det som prioriteras är kamratskap, samarbete och 

medmänsklighet. Däremot vill den uppgiftsorienterade ledaren istället se resultat till varje 

pris. Denna ledare är inte så intresserad av relationer mellan människor utan ser de anställda 

som ett verktyg för att nå företagets mål.  

 

På 1980-talet och 1990-talen uppmärksammade många forskare andra typer av ledarstilar 

genom att skilja mellan ledare som är transformativa och de som är transaktionella. Dessa 

ledarstilar kan jämföras med relationsorienterat och uppgiftsorienterat ledarskap, då dessa 

ledarstilar i stort sett står för samma saker. Enligt Eagly och Johannesen-Schmidt (2001) 

ställer transformativa ledare (relationsorienterade ledare) högre krav på uppförande och 

försöker etablera sig som förebilder genom att få förtroende och tillit av sina anställda. De 

uppger framtida mål och utarbetar planer för att uppnå dem. Genom att ge de anställda en 

sådan ledare uppmuntras de anställda att utveckla sin fulla potential och därmed bidra positivt 

till företagets utveckling. Transaktionella ledare (uppgiftsorienterade ledare) etablerar 

skiftande relationer med sina anställda. Sådana ledare klargör tydligt de anställdas ansvar, 

övervakar deras arbeten och belönar dem när de uppfyller målen och korrigerar dem ifall de 
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misslyckas med att uppfylla målen. Eagly och Johannesen-Schmidt (2001) menar vidare att 

transformativa och transaktionella stilar inte är lika uppenbart relaterade till könsroller som 

ledarstilar undersökta av tidigare forskare är, men det sägs ändå att kvinnor generellt använder 

sig av ett transformativt ledarskap medan män använder sig av ett transaktionellt ledarskap. 

Med andra ord använder sig alltså kvinnliga ledare generellt av en relationsorienterad ledarstil 

medan män använder sig av en uppgiftsorienterad ledarstil.  
 

3.4 Den tredimensionella ledarstilsmodellen 
 

I dagens ledarskap handlar det mycket om att kunna situationsanpassa sitt ledarskap utifrån 

vad de anställda och situationen kräver. Enligt Önnevik (2010) är det inte alltid lätt att avgöra 

hur en ledare ska agera i en viss situation men utifrån den tredimensionella ledarstilsmodellen, 

skapad av Herseys och Blanchards, går det att få en vägledning till hur ledarskapet kan 

situationsanpassas. 

 

3.4.1 Det situationsanpassade ledarskapet 
 

Lee-Kelley (2002) beskriver det situationsanpassade ledarskapet som att olika ledarskapstilar 

är bättre i olika situationer och som ledare måste man vara flexibel och kunna anpassa sitt 

ledarskap till de olika situationerna som företaget eller organisationen befinner sig i. Som 

ledare behöver man när situationen förändras snabbt kunna ändra sin ledarskapsstil så att den 

passar den specifika situationen.  

 

 
Den tredimensionella ledarstilsmodellen. Källa: Önnevik 2010 
 

Önnevik (2010) går närmare in på vad de olika ledarstilarna i ett situationsanpassat ledarskap 

innebär. När de anställda har en mindre potential, både som individ och som grupp, behövs 

det en högre grad av struktur och en högre grad av direktstyrning i ledarskapet. De anställda 

är i större behov av att veta var de ska vara och när saker och ting ska ske. De behöver med 

andra ord en mer detaljerad bild av hur arbetet ska gå till. När de anställda har mer kunskaper 

och erfarenheter kan ledaren istället enligt Önnevik (2010) övergå till en mer övertygande 

ledarstil. De anställda vet i det här läget vad det är de ska göra och hur de ska göra det. Då de 

anställda har mer kunskaper gör det att de även i större utsträckning har möjlighet att 

ifrågasätta ledarens beslut. Det gör att ledaren måste se till att sälja in och argumentera tydligt 
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för de beslut som ska gälla. Får ledaren med de anställda i detta ökar antagligen motivationen 

hos de anställda att göra en bra arbetsinsats. När de anställdas kunskaper ökar ännu mer är det 

lämpligt som ledare att använda sig av det samrådande ledarskapet. Enligt Önnevik (2010) 

får de anställda mer arbetsuppgifter att sköta på egen hand och de får mer delaktighet i 

planering och beslutsfattning, men samtidigt tar ledaren fortfarande relativt många beslut 

själv. När de anställda har väldigt stora kunskaper om hur arbetet ska skötas har de mindre 

behov av struktur och styrning. Det innebär att det räcker för ledaren att finnas i bakgrunden 

som resurs ifall de anställda skulle få problem i sitt arbete. Detta kallas då för ett självstyrande 

ledarskap. För att detta ledarskap ska kunna fungera krävs det att de anställda har stor 

kunskap och mognad för att arbetet ska bli effektivt. 

 

Enligt Blanchard (2008) finns det fyra olika ledarstilar i ett situationsanpassat ledarskap som 

representerar olika kombinationer av ledande och stödjande beteenden. I ett ledande 

beteende använder sig ledaren av en envägskommunikation där han/hon talar om vad de 

anställda ska göra, när de ska göra det och hur de ska göra det. Två ord kan definiera ett 

ledande beteende och det är struktur och styrning. I ett stödjande beteende använder sig 

ledaren av en tvåvägskommunikation där han eller hon uppmuntrar de anställda, underlättar 

deras samverkan och involverar de anställda i beslutsfattandet. Tre ord kan definiera 

ett stödjande beteende och det är beröm, lyssna och underlätta. 

 

3.5 Maslows behovspyramid 
 

Bergengren (2003) menar att Maslows behovstrappa visar vad människan har för drivkrafter 

inom sig och vad man som människa vill och behöver utveckla. När en människa har nått sitt 

mål och tillfredställt ett behov vill personen gå vidare till nästa trappsteg och sedan vidare. 

Behoven varierar från person till person och olika personer tenderar att stanna olika länge på 

de olika nivåerna. Ju lägre ner i Maslows behovstrappa en person befinner sig desto tydligare 

är dennes behov. Enligt Morgan (1999) förstod många ledningsteoretiker att om 

organisationen omformade personalens arbetsuppgifter och relationer mellan kollegor, 

skapade detta förutsättningar för både personliga mål samtidigt som det hjälpte organisationen 

att nå sina mål.  
 

Önnevik (2010) beskriver människans fysiska behov som de mest grundläggande behoven vi 

har, det vill säga dryck, mat och sömn. För att skapa förutsättningar för de anställda är det 

viktigt med pauser på arbetsplatsen. Det är viktigt att ledare tänker på och skapar 

förutsättningar och möjligheter för detta. Det är bra att tänka över hur arbetsdagarna och 

arbetstiderna ska se ut för att de anställda ska ha möjlighet att återhämta sig, detta både av 

effektivitetsskäl och säkerhetsmässiga skäl. Nästa trappsteg handlar enligt Önnevik (2010) om 

människans behov av säkerhet och trygghet. På arbetsplatsen kan säkerhet och trygghet 

handla om att de anställda har tydliga roller på arbetsplatsen vilket då skapar en sorts 

trygghet. Det handlar också om att personalen vet vem som gör vad och att det framgår tydligt 

vad som förväntas av de i olika situationer. Arbetsmiljön handlar om allt från den 

ergonomiska riktiga arbetsplatsen, så som att det ska vara bra ventilation, att det ska finnas 

lagom mycket stress och bra konflikthantering. Denna säkerhet och trygghet bygger på den 

psykiska och fysiska arbetsmiljön och på den anställningsformen som personalen har på 

företaget. Anställningsformen kan påverka en anställds trivsel och trygghet. Om den anställda 

inte har en fast anställning utan till exempel en provanställning, timanställning eller 

projektanställning kan det påverka hans eller hennes arbetsresultat.  
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Det tredje trappsteget i behovspyramiden handlar enligt Önnevik (2010) om människans 

sociala behov, det kontaktbehov varje människa har. Det är betydelsefullt för de anställda att 

ledaren frambringar förutsättningar för mötesplatser i företagets lokaler. Detta för att skapa en 

naturlig känsla för de anställda när de träffas och umgås eller har möten. Det kan handla om 

lokaler för lunchen, fikat eller olika grupprum där de anställda kan träffas och genomföra 

olika arbetsuppgifter tillsammans. Det är viktigt för människor att få det personliga mötet och 

att få känslan av att bli sedd. Önnevik (2010) beskriver det fjärde trappsteget som om att vi 

människor har behov att bli uppskattade av andra och att få bekräftelse. Ledaren på ett företag 

har oändligt många metoder för att skapa förutsättningar och att ge sin personal den 

bekräftelse och uppskattning de behöver. Ett mycket enkelt och effektivt sätt för det är att då 

och då ge feedback till kollegorna i arbetsgruppen eller i organisationen. Detta är enligt 

Önnevik (2010) något som alla i organisationen måste tänka på, det är inte bara ledarens 

uppgift att ge feedback till sina anställda. Feedback är bra att ge till den anställda i många 

olika sammanhang och då får det göras på ett konstruktivt och utvecklande sätt så att inte 

personen i fråga känner sig på något sätt nedtryckt. När det handlar om feedback måste det 

bakas in vad som har varit bra och vad som behöver förbättras till nästa gång. 

Utvecklingssamtal är ett sätt för ledaren att ge sina anställda uppskattningar och beröm för 

deras prestationer. Det femte och sista trappsteget i behovspyramiden är enligt Önnevik 

(2010) behovet av självförverkligande. Samuelsson och Olve (2008) anser att 

självförverkligande handlar om att personer har behov att leva upp till sina egna personlig mål 

och förväntningar. Önnevik (2010) menar att som ledare är det då viktigt att hitta detta hos 

varje anställd och utifrån det försöka skapa förutsättningar så att de anställda kan växa och 

utvecklas utifrån deras egna unika premisser.  

 

 
Maslows behovspyramid. Källa: Önnevik 2010 

 

Morgan (1999) menar att Maslow var bland de första personerna som refererade till 

människan som en psykologisk organism som hela tiden strävade efter att tillfredställa sina 

behov av utveckling och självförverkligande. Maslow menar att individer först och främst 

måste uppfylla sina fysiologiska behov innan personen kan bli mottaglig för tillfredställning 

av de andra behoven som finns på de andra trappstegen högre upp.  
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3.6 David McClellands motivationsteori 
 

McClelland hade som utgångspunkt Maslows teorier och utifrån det utvecklade han en ny 

motivationsteori. McClelland menade enligt Önnevik (2010) på att de behov människan har 

på de lägre trappstegen i Maslows behovshierarki inte behöver vara uppfyllda för att skapa 

motivation för de anställda i ett företag. McClellands resonemang var att alla människor 

handlar utifrån tre grundläggande behov, och dessa behov är; behov av makt, behov av 

samhörighet och behov av prestation.  
 

Önnevik (2010) menar att individer som är i behov av makt mer än gärna har kontroll över 

situationer och över sina medarbetare. Dessa individer söker sig oftast till befattningar inom 

organisationen som ger status, prestige eller inflytande. Denna typ av person är ofta väldigt 

duktig på att föra fram sin åsikt och sitt budskap både genom ord och genom sitt kroppsspråk. 

I viss mån har alla människor enligt Önnevik (2010) behov att känna samhörighet med andra 

människor i någon form. Det finns vissa människor som känner ett starkare behov att känna 

sig omtyckt och vill skapa bra relationer med andra människor. Denna sorts människor är 

oftast konflikträdda och har en oro i sig att gruppen inte ska fungera tillsammans. Här är 

enligt Önnevik (2010) en tydlig koppling till Maslows sociala behov, alltså det kontaktbehov 

människan behöver. Det finns människor som har behov att vilja vara i centrum och har behov 

att prestera, ungefär som en spindel i nätet. Denna typ av person har oftast en position i 

organisationen som ger inflytande och har möjlighet att påverka både företaget och 

omvärlden. Ett exempel är enligt Önnevik (2001) en entreprenör, dessa personer har oftast 

behov att prestera och att visa resultat och ser möjligheterna istället för att koncentrera sig på 

problemen som kan uppstå. Det finns människor som har mycket tankar om hur saker ska 

göras och vilka alternativ som finns, dock är dessa personer inte så påtryckande och ser inte 

alltid till att sakerna blir gjorda. Däremot är en entreprenör en sådan person som gör att saker 

och ting verkligen blir gjorda och att det händer saker. Ledare för olika organisationer 

behöver fundera över hur deras egen arbetsgrupp ser ut och ställa sig frågor om vad det är 

som motiverar och driver medarbetarna till att göra en bra arbetsprestation. Önnevik (2010) 

anser att det ibland kan vara en förening mellan McClellands tre grundläggande behov och 

som då tillsammans framkallar personalens motivation och att de presterar bra.  

 

Önnevik (2010) menar att enligt McClellands resonemang finns det mycket att tänka på för en 

ledare i ett företag. Det behov av makt och inflytande en människa har kan ledaren 

tillfredsställa då denne ger sina anställda befogenheter och möjligheter att ta beslut i 

organisationen, istället för att gå till ledaren och kolla först. I grund och botten handlar det om 

att ledaren måste visa att denne har förtroende och tillit till de anställda, att de är kunniga till 

att ta rätt beslut. Det är också viktigt att de anställda visar att de är värda tillit från ledaren och 

att de även visar mogenhet och ansvarsfullhet. 

 

Enligt Önnevik (2010) kan samhörighetsbehovet stimuleras genom att göra gruppaktiviteter. 

Det kan vara allt från gemensam veckofika, naturliga mötesplatser så som soffgrupper och 

diskussionsrum, teambuilding i form av gemensam träning på arbetstid och utflykter. Det är 

viktigt att som ledare göra plats i arbetsschemat för de anställda, att de ska kunna träffa 

kollegorna under naturliga former under arbetstid. Det är då viktigt att hitta balansen i 

arbetsbelastningen så att de anställda känner att de har tid att träffa varandra under arbetstid 

utan någon speciell anledning, inte bara när de är tvungna att träffa varandra.  
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3.7 Herzbergs motivations- och hygienteori 
 

Bergengren (2003) menar att Herzbergs teori handlar om hur personer motiveras med 

utgångspunkt i det Herzberg kallar hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Till gruppen 

hygienfaktorer tillhör allt inom den fysiska miljön, med andra ord de yttre faktorerna och till 

gruppen motivationsfaktorer tillhör alla de inre faktorerna.  

 

Enligt Herzberg et al. (2008) inkluderar hygienfaktorerna tillsyn, fysiska arbetsbehov, lön, 

politik, företagets policy och administrativa rutiner, förmåner och anställningstrygghet. Om 

faktorerna försämras ökar missnöjet på arbetsplatsen. Motivationsfaktorerna hos en anställd är 

viktiga att tillfredställa då det är viktigt att de anställda ska känna och uppleva trivsel på sin 

arbetsplats. Exempel på motivationsfaktorer är enligt Herzberg et al. (2008) 

arbetsuppgifternas värde och utformning, utvecklingsmöjligheter för de anställda, beröm och 

erkännande, ansvar och framgångsrikt utförande av arbetsuppgifterna och delaktighet. Om en 

människas motivationsfaktorer tillfredställs, bildas då förutsättningar för en anställds trivsel 

och motivation.  

 

 
Herzbergs motivations- och hygienteori. Källa: Önnevik 2010 

 

Herzberg et al. (2008) anser att om de inre motivationsfaktorerna bara tillfredställs till viss 

del, och det finns brister även när det gäller de yttre hygienfaktorerna, kan det finnas en risk 

att den anställda inte mottar det beröm och uppskattning som denne får.  

 

3.8 McGregor: Teori X och Y 
 

Lindmark och Önnevik (2011) menar att McGregor påstod att den syn ledaren har på 

människor som jobbade för ledaren påverkar hur ledaren regerar och agerar. Enligt teori X ser 

ledaren på människan som en lat varelse och att arbeta är inte naturligt eller tilltalande för 

dem. Enligt Bergengren (2003) måste människan tvingas på arbete med hjälp av antingen 

piska eller morot. Lindmark och Önnevik (2011) anser att ledarens tilltro till de anställda 

sjunker på så vis och ledaren ger inte de anställda varken förtroende eller ansvar i arbetet, 

istället styr ledaren upp verksamheten och inför olika former av kontroll för att säkerställa att 

arbetet blir gjort. Det leder i sin tur enligt Lindmark och Önnevik (2011) till att de anställda 
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bara gör det de måste och blir tillsagda att göra utan att själva reflektera över om det verkligen 

är det bästa för organisationen. När ledaren är på arbetsplatsen och ser på arbetar de anställda 

skapligt men om ledaren skulle lämna sina anställda för bara någon timma skulle 

effektiviteten och motivationen sjunka radikalt. När sedan ledaren följer upp arbetet och inser 

att arbetet inte är utfört på rätt sätt stärks den negativa bilden som ledaren får när de anställda 

är lata och ointresserade av sitt arbete. Detta är en nedåtgående negativ spiral som är svår att 

komma ur när den väl har börjat snurra nedåt.  
 
Teori Y som McGregors har kommit fram till handlar enligt Lindemark och Önnevik (2011) 

om att ledaren på ett företag har en positiv syn på sina anställda och ledaren utgår ifrån att 

varje individ har en egen vilja och drivkraften till att göra ett bra arbete. Den motivation och 

drivkraft som gör att en anställd gör ett bra jobb kommer i första hand inifrån individen och 

inte som enligt teori X säger genom ledarens kontroll och styrning. Ledaren har förtroende för 

sina anställda och låter de ta egna initiativ, då inom ramen för gruppens gemensamma mål.  

 

 
McGregors teori X och Y. Källa: Önnevik 2010 

 

Bergengren (2003) menar att teori Y utgår ifrån att alla människor vill ta ansvar och på så sätt 

blir det ett demokratsiskt ledande där alla får säga sitt. Där är delegering och ansvarsfullhet en 

viktig del och det blir naturligt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

3.9 Ouchis teori Z 
 

Lindmark och Önnevik (2011) menar att Ouchi utvecklade McGregors teori och hade som 

utgångspunkt teori Y men myntade själv teori Z. Teori Z handlar om att den anställdas liv ska 

ses som en helhet. För att en anställd ska vara så motiverade och engagerade som möjligt 

behöver ledningen se till att hela livssituationen fungerar korrekt. Ouchi menade att 

människor inte skulle ses eller agera som maskiner på deras arbetsplatser och sedan på 

fritiden ses som människor. Det är en del av ledarens roll att känna av läget hos de anställda. 

Det är även ledningens skyldighet att de anställda har ett jobb där de kan utvecklas utifrån 

deras egna premisser. Enligt Lindmark och Önnevik (2011) går teori Z helt enkelt ut på att de 

mänskliga arbetsförhållandena resulterar i ökad produktivitet och effektivitet. Ledaren kan 

påverka arbetsförhållanden till en viss grad så att de anställda får intressanta arbetsuppgifter, 

bra arbetstider och villkor samt en bra arbetsmiljö, vilket i sin tur ökar självkänslan hos 

ledarens anställda. Teori Z lägger stor vikt på de mänskliga relationerna och att ledningen på 

ett företag tar tillvara sina anställda och utvecklar dem för att uppnå en effektiv verksamhet 

och hög produktion. Ouchis teori är än idag enligt Lindmark och Önnevik (2011) mycket 

intressant för dagens ledare. Ledningen bör ta hänsyn till den anställdas hela livssituation. Det 

är en utmaning för de anställda att få en bra balans mellan jobb, familj och övrig fritid. Om 

det då blir för mycket, både i privatlivet och på arbetet kan det leda till stress, minskad 

motivation och att de anställda inte trivs på jobbet. Ledaren tillsammans med de anställda 

behöver hitta en behaglig balans i arbetet när det kommer till arbetsbelastning, arbetsvillkor 

och arbetstider.  
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4 Empiri 
 

Här presenteras personalcheferna i tur och ordning och vi har tagit med det väsentligaste och 

viktigaste från intervjuerna. 

 

4.1 De manliga personalcheferna 
 

4.1.1 Johan, personalchef i en offentlig verksamhet 
 

Johan
2
 arbetar som personalchef i en större offentlig verksamhet. Han är personalvetare i 

grunden och har en utbildning i Human Resource (HR). Johans arbetsuppgifter handlar i stort 

om att han har ett övergripande ansvar för alla personalfrågor i verksamheten, både på 

strategisk och på operativ nivå. Just nu arbetar Johan även med att försöka skapa en viss grad 

av struktur och han ska även arbeta med att ta fram en röd tråd i delar av personalfrågorna.  

 

Johan berättar att han i stort sett är uppfostrad i det situationsanpassade ledarskapet. Den 

situation som han befinner sig i påverkar hur han leder. Johan tror mycket på att lyssna in och 

försöka få personalen att reflektera över den situationen som de befinner sig i. Det är viktigt 

för Johan att kunna stötta i vissa lägen, beroende på vilken situation det är. Johan tycker också 

att det är viktigt att få personalen att växa och gå vidare. Johan tror mycket på det personliga 

ledarskapet och att vara en förebild. Johans styrka är, enligt honom själv, att han har ett 

otroligt engagemang oavsett vad det handlar om. Han har ett analytiskt sinneslag som innebär 

att han kan reflektera över den situationen som han befinner sig i. Han tycker även att han är 

bra på att lösa problem. De mindre bra egenskaperna tycker Johan är att han ibland är för 

snabb, han hinner inte reflektera utan saker går väldigt fort. Ska flera personer vara med om 

ett uppdrag med hög grad av samverkan måste Johan lugna ner sig för att alla ska kunna 

hänga med.  

 

Johan fick frågan på hur han fattar sina beslut och på det svarar han att det helt beror på vad 

uppgiften handlar om. Vissa saker är inte förhandlingsbara överhuvudtaget, medan vissa 

uppgifter handlar om att man tillsammans måste lösa ett problem. Det går aldrig att få ett 

perfekt beslut, utan det viktigaste är att göra det bästa av situationen och sen gå vidare. I vissa 

fall är det Johans beslut att ta och då tar han beslutet själv, men först efter att ha lyssnat in 

olika idéer och infallsvinklar från andra. Ibland behöver Johan ge personalen tydliga direktiv, 

men det beror på vad det är för uppdrag. Hur det konkret blir i slutet är upp till den enskilda 

personen som utför det uppdraget. På det sättet har Johan ett mer stödjande ledarskap. Johan 

tycker det är viktigt med lyhördhet för att få de anställda att lyssna på honom. Han berättar att 

han lyssnar på sin personal, men sen kanske han inte alltid tycker likadant. Däremot kan de 

alltid ha en konversation med varandra och det är det som gör, tror Johan, att personalen 

lyssnar på honom. Lyhördhet handlar också om att det inte behöver vara Johans idé från 

början, utan det kan vara så att någon ur personalen har kommit på en väldigt bra lösning hur 

de kan ta sig framåt i vissa frågor och då är det gott nog, tycker Johan. Johan tycker vidare att 

det är viktigt att ha en nära relation till personalen, och i den närheten handlar det om att vara 

öppen och ärlig. Som chef måste man dock kunna skilja på att vara nära och att vara privat. 

Johan visar uppskattning gentemot sin personal genom att helt enkelt ge beröm. Har någon 

istället gjort sämre ifrån sig försöker han ge tips på hur det kan bli bättre. Samtidigt inser 

Johan att det även kan vara så att han har varit otydlig i sina direktiv.  

                                                           
2
 Heter egentligen något annat, men han har valt att vara anonym 
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För att motivera sin personal använder Johan sig av utvecklingssamtal och 

kompetensutveckling. Det är dock svårt i en offentlig verksamhet att ge 

utvecklingsmöjligheter för de anställda. De kurser man som anställd vill läsa måste oftast vara 

kopplad till jobbet man har. Angående motivation tycker även Johan att det handlar mycket 

om att utveckla sig själv då det inte är någon annan som är ansvarig för ens egen utveckling. 

Det går inte att förvänta sig att arbetsgivaren hela tiden ska finnas där för att serva, men 

samtidigt måste självklart Johan som personalchef stimulera sina anställda i den mån det är 

möjligt. För att kunna motivera motsträvig personal är det enligt Johan viktigt att förklara 

nyttan med det man ska göra och själva syftet med det. Motstånd kan bero på många olika 

faktorer, men oftast är det osäkerhet. Johan har haft stor användning av flera 

motivationsteorier, speciellt Herzbergs teori. Johan har länge burit med sig Herzbergs teori 

och tycker den är bra då han kan använda den i sitt jobb. Han kan till exempel använda den i 

ledningsgruppen när han försöker förklara att lönen är viktig men den är inte allt. Många gör 

ett jättebra jobb och är väldigt motiverade, fast de inte tjänar så mycket. Johan tycker att det 

just nu sker en förskjutning i samhället, och mängden pengar man tjänar blir mer och mer 

viktigt, men det finns också andra faktorer som påverkar, till exempel möjligheten till 

kollegor och att bara få ha någon att fika med.  

 

Johan tycker det är väldigt viktigt med både långsiktiga och kortsiktiga mål för verksamheten. 

Vissa saker behöver tas tag i med en gång och vissa saker går det att vänta med. Det handlar 

helt enkelt om att ha en prioriteringsordning. Kortsiktiga mål ska i förlängningen även leda till 

en långsiktighet och då måste de bygga upp en viss struktur för att de ska kunna nå dit. På 

kort sikt kan det handla om akuta åtgärder där de måste få igång vissa processer och sen på 

lång sikt kan de bygga upp en kvalitetsaspekt.  

 

4.1.2 Peder, butiks- och personalchef på Willys i Borås 
 

Peder har jobbat på Willys i tjugo år, tolv av dessa som butiks- och personalchef. Genom 

Axfood, som är ägare till Willys, har Peder fått gå en butikschefsutbildning och en 

företagsledarutbildning. Peders arbetsuppgifter består av allt från vanliga butiksgöromål till 

mer chefsrelaterade uppgifter som utvecklingssamtal, upprätta budgetar, säkerhetsfrågor, 

arbetsmiljöfrågor och personalfrågor. 

 

Peder berättar att han försöker vara så tydlig och synlig som möjligt i sitt ledarskap. Han 

arbetar på att bli bättre på att delegera och att inte lägga sig i så mycket angående detaljer. 

Samtidigt tycker Peder att det kan vara svårt att göra det då han arbetar i detaljhandeln där det 

är de små detaljerna det hänger på. Peder tycker själv att hans bra ledaregenskaper är just att 

han är tydlig och synlig. De mindre bra ledaregenskaperna är att han ibland är otålig. Det kan 

bli så att Peder lätt går in och tar över när han tycker att det går för långsamt. Peder berättar 

även att han kanske skulle kunna lägga mer tid på samtlig personal, för han kan ibland känna 

att vissa får mer tid. Peder menar att det finns en fara i att han inte är lika delaktig i alla delar 

av verksamheten. Han har en kärntrupp som han vet alltid presterar på topp, och då är det lätt 

att alltid tilldela dessa personer nya projekt. Sen finns det alltid folk utanför som också gör ett 

bra jobb men de är inte lika involverade. Detta måste Peder bli bättre på. Peder tycker själv att 

han har en nära relation till sina anställda och han tycker även det är viktigt att man har det 

som personalchef. Peder tror att de anställda lyssnar på honom för att han är tydlig i sitt 

ledarskap, han har bra idéer och han har en bra kommunikation med de anställda. Många av 

de beslut som tas i verksamheten fattar Peder ihop med fyra andra som är med i 

ledningsgruppen. Peder tycker att han har många bra idéer och han vill gärna att hans idéer 

genomdrivs. Det är även viktigt att Willys koncept och spelplan följs då det finns vissa ramar 
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om hur verksamheten ska se ut. Detta innebär att många svar redan är givna och det är svårt 

för personalen att förändra vissa saker. Peder är tydlig med vad han vill uppnå i butiken men 

sen hur de anställda når dit är upp till var och en, så länge de håller sig till Willys spelplan. 

 

Peder visar uppskattning mot personalen genom att försöka ha en hel del gemensamma 

aktiviteter. Förra året blev de utsedda till årets Willybutik och då hade personalen en heldag 

ihop på Stenungsbadet. Samtidigt är det inte lätt att göra saker ihop i Peders bransch då de 

alltid har öppet. Om det inte fungerar med en anställd försöker Peder vara förlåtande. Han är 

av den uppfattningen att man måste få göra fel om man ska veta vad som blir rätt. Peder har 

även en diskussion med den anställda om varför det blev som det blev. Blir det ett upprepande 

beteende från den anställda leder det till en allvarligare diskussion. Peder berättar vidare att 

han alltid är närvarande och att det alltid finns möjlighet att komma till honom och prata.  

 

Historiskt sett har det varit dåligt med motivationsutbildningar för de anställda, men för ett 

par år sen började de med en utbildning via webben som de kallar för e-learning. Där finns det 

olika utbildningsmoduler vad gäller försäljning, arbetsmiljösäkerhet och kundbemötande. 

Peder berättar också att de har årliga utvecklingssamtal, men uppföljningen av dessa hade 

kunnat vara bättre. Det vill till att man lägger tid och engagemang på utvecklingssamtalen för 

de kan ge mycket, lika väl som de kanske inte ger något alls. 

 

Peder försöker motivera sina anställda genom att vara bra på att informera, så att alla känner 

sig delaktiga och vet vad som händer i verksamheten. Det är inte bara ledningsgruppen som 

sitter på möten och får information, utan även kassörskorna har möte en gång i veckan där de 

får aktuell information. Detta tror Peder är en stor orsak till att man som anställd känner sig 

motiverad. Vet man inget om sin verksamhet blir det rätt tråkigt i längden. Samtidigt erkänner 

Peder att han kan bli mycket bättre på att alla ska känna sig delaktiga, men det är även lite upp 

till var och en också. Peder har inget direkt svar på fågan om vad som fungerar bäst på hans 

personal angående motivation, men han berättar lite vad han inte tycker fungerar. De chefer 

som bara kör med piska når resultat men de får hålla piskan varm hela tiden. Det är ingen som 

känner motivation eller tycker det är roligt att jobba. Ska man ha ett långvarigt bra 

arbetsklimat och att de anställda ska känna sig motiverade måste man ha en chef som är 

närvarande och delaktig och som står bakom de anställda. Peder försöker se positivt på 

förändringar, men han gillar inte alla förändringar och tycker inte att allt nytt är bra. Är det 

något som han inte gillar så står han upp för sin sak på möten och säger vad han tycker. På 

frågan om hur Peder gör ifall han inte får med sig någon från personalen när det gäller 

förändringar svarar han att det är väldigt personanpassat. Peder vet hur han ska göra för att få 

med en viss person på någonting nytt. Vissa får Peder vara mer bestämda mot, men Peder 

poängterar tydligt att man aldrig får köra över folk.  

 

4.1.3 Rade, butiks- och personalchef på City Gross i Borås 
 
Rade har arbetat som butiks- och personalchef på City Gross i lite mer än ett år. Rade är 

ekonom med inriktning inom både management och marknadsföring. Rade har många 

varierande arbetsuppgifter men i grund och botten går det ut på att skapa resultat och att få en 

vinst. Rade arbetar därför mycket med nyckeltal som han följer upp och redovisar för 

huvudägarna. Huvuduppgiften är att driva runt City Gross på bästa och effektivast sätt. 

 

Rade anser att en bra ledare ska ha fem viktiga egenskaper. För det första behöver en ledare 

vara analytisk. För det andra måste en ledare ha en hög social kompetens. En ledare måste 

kunna prata om allt med alla. För det tredje ska en ledare även ha en bra kommunikativ 
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kompetens. Det är viktigt att man kan prata inför folk. För det fjärde ska en ledare ha en bra 

kordineringskompetens och för det femte ska en bra ledare även ha en 

genomförandekompetens. Som ledare ska man agera, inte reagera. Rade anser att dessa 

egenskaper även stämmer bra in på honom och hur han är som ledare. Vidare tycker även 

Rade att det är viktigt att dölja sina svagheter. Genom att ha rätt folk omkring sig behöver de 

svaga sidorna inte märkas. Rade berättar även att han alltid försöker vara så rak och tydlig 

som möjligt. Han försöker alltid utstråla glädje och positivitet. Rade vet inte riktigt vad han 

har för dåliga ledaregenskaper. Hans bra ledaregenskaper är att han är väldigt synlig och 

verkligen ser de anställda. Enligt Rade är närvaro hans styrka. De anställda känner sig sedda 

hela tiden. Rade vet att det ibland är en tuff arbetsplats med mycket varor att plocka upp och 

mycket kö till kassorna och då försöker han vara där och stötta och coacha de anställda. Rade 

tror att de anställda lyssnar på honom för att de vet att han är komptent och de vet att han 

alltid tänker igenom beslut noggrant. Rade tycker att han har en nära relation till de anställda 

och detta tycker han även är nödvändigt att ha i hans bransch. Rade visar uppskattning genom 

att ge beröm. Genom att vara närvarande kan han även berömma medarbetarna längre ner och 

inte bara i hans ledningsgrupp. Är något inte bra talar Rade om det med en gång och är det 

riktigt bra talar han även om det med en gång, men han berömmer inte minsta lilla sak. Som 

ledare tycker Rade att man alltid ska tänka på företagets bästa. Det är inte okej att 

produktionen går ner med tjugo procent bara för att någon anställd mår dåligt. Då får man 

göra någonting åt det. Det behöver inte betyda att man säger upp personen, men man får ta ett 

samtal och förklara vad det är som krävs av personen. Rade försöker se till att personalen 

träffas regelbundet och hittar på saker tillsammans. Han kan aldrig ta med alla anställda 

samtidigt. Alla är dock kallade på stora personalmöten som Rade håller två gånger per år. Då 

bjuds det på mat och då hyr man in personal som ska ta hand om verksamheten den dagen. 

 

Beslut fattar Rade både själv och tillsammans med andra. Rade berättar att även om han 

diskuterar med de andra så vet han vad han själv vill, och oftast ser han till att det blir så i 

slutet. Det är dock viktigt för Rade att alla är med på det innan beslutet fattas. Han skulle 

aldrig fatta ett beslut som ingen annan är med på. Kommer han med en idé är han alltid lyhörd 

mot att höra motargument. Rade brukar oftast ha så pass starka argument att han får med sig 

de andra. Rade tycker han är väldigt lyhörd mot andras idéer. Han ser hellre att någon annan 

kommer på någonting än att han gör det. Rade tycker det är det roligaste som finns att kunna 

lyfta fram någon annan. Får en person mer ansvar och större uppgifter växer personen med 

det. Tydligheten i arbetet på City Gross finns i form av rutiner av vad som behöver göras och 

sen är det frihet under ansvar. Rade tycker att när det finns saker som behöver göras ska man 

alltid först planera, sen genomföra och till sist även kontrollera. Om man inte kontrollerar att 

allt blir korrekt gjort faller man in i en falsk trygghet. Kontroll och uppföljning är alltid 

viktigt. Det finns ingen mening med att ha mål och visioner om man inte följer upp det. 

 

Enligt Rade har de på City Gross utbildningar i motivation för de anställda. I ledningsgruppen 

har de haft utbildningar i ledarskap. Rade försöker alltid göra sig själv överflödig, så att han 

egentligen inte behövs. Det är hans mål, att allt ska fungera även om han blir borta ett halvår. 

Rade sitter ner med sin ledningsgrupp och har utvecklingssamtal med dessa sex personer. 

Dessa sex chefer har sedan i sin tur utvecklingssamtal med de anställda som hör till deras 

avdelningar. Rade berättar att han delegerar mycket, han gör inte mycket själv men saker och 

ting blir ändå gjorda. Genom att vara motiverad och engagerad tycker Rade att han på det 

sättet även motiverar de anställda. Rade är alltid positiv mot personalen. Han är sig själv hela 

tiden och som person brukar han alltid vara positiv. Rade berättar vidare att han har mycket 

eget ansvar och han har ett stort förtroende från ägarna och från ledningen. Det han gör, gör 

han för företagets bästa och det vet de om. Rade använder sig av både långsiktiga och 
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kortsiktiga mål. De har en affärsplan som sträcker sig över tre år som handlar om omsättning 

och resultat. De har även halvårsmål och månadsmål och slutligen även veckomål som bryts 

ner på de olika avdelningarna. Förändringar som ger fördel för företaget ser Rade alltid 

positivt på. 

 

4.1.4 Dan, personalchef i en offentlig verksamhet 
 
Dan

3
 arbetar som personalchef i en större offentlig verksamhet. Dan har arbetat som 

personalchef i sammanlagt 25 år. Han har gått PA-linjen på högskolan. Hans arbetsuppgifter 

handlar om personalpolitik, lön och förhandlingsfrågor, organisationsfrågor och IT-strategi. 

Dan tror att han är ganska tydlig i sitt ledarskap, han kräver stor delaktighet och lämnar stort 

förtroende till sina anställda. De anställda jobbar ganska fritt utifrån de målen de har. Dan 

tycker att han är en situationsanpassad ledare, då vissa behöver styras, vissa coachas och vissa 

är väldigt självgående. Han tror inte att man bara kan ha en och samma ledarstil. Bra 

egenskaper som Dan har är att han är lyhörd, han ger ut en trygghet och stöd till sina 

anställda, han har lätt att ta beslut och han är en jämställd chef. Någon svaghet i sitt ledarskap 

kommer Dan inte på.  

 

Vissa gånger fattar inte Dan sina egna beslut, utan det är politiker som fattar dem åt honom. 

Eftersom det är en strategisk verksamhet fattas oftast besluten i grupp men det är Dan som tar 

sista beslutet. Han tycker att han har en nära relation med sina anställda på hans avdelning och 

han tycker också att det är nödvändigt att ha det. Hans anställda får jobba ganska 

självständigt, han står inte över axeln på dem och frågar om saker och ting. Uppskattning 

visar Dan bara verbalt. Om det har blivit något fel säger han det också till personen och ger 

dem återkoppling. Så länge Dans anställda gör det som de ska göra får de jobba fritt och det 

ser han också som ett sätt att visa uppskattning på. Det viktigaste är att det ska vara roligt att 

gå till jobbet. Trivs man på ett jobb krävs det väldigt mycket för att man ska flytta på sig.  

 

På hans avdelning har de inte haft någon utbildning om motivation, däremot har de andra 

utbildningar som de anställda får gå på.  Dan har utvecklingssamtal och karriärplaner med de 

anställda där de försöker titta på hur de kan göra saker bättre och vad organisationen kan göra 

bättre. Dan försöker motivera sina anställda genom att ge dem förtroende och att de får jobba 

självständigt. Han finns till hands när det behövs. På daglig basis får Dan inte en massa 

direktiv uppifrån och han jobbar oftast självständigt. Om han inte får med någon av de 

anställda i något projekt så visar han att det är han som är chef och det är han som bestämmer. 

För att hålla koll på målen går han igenom dem varje vecka och ser hur långt de har kommit. 

För Dan är det viktigt att en investerad krona ska generera fem kronor om x antal år. I hans 

avdelning är de många gånger långsiktiga i deras sätt att planera och det tycker han är svårt. 

Om en anställd inte är motiverad så gör de inget bra jobb och det ger inte god ekonomi. Att 

betala för en människa som inte presterar fullt ut är inte god ekonomi. I olika doser pratar Dan 

om vikten att ha motivation och stolta medarbetare. De har väldigt många nöjda medarbetare 

men alla är inte stolta. I sitt jobb tänker Dan ibland på Maslow, Herzberg och människor som 

är X eller Y, men samtidigt tycker han att dessa teorier är förlegade och att de mest tillhör 

industrisamhället. Dan tänker på gruppsammansättningen när han ska para ihop medarbetare.  

Om en person är mer eftertänksam av sig kombinerar Dan personen med en annan person som 

är mer på och då blir det en väldigt bra kombination. I hans huvud bygger han dessa grupper 

och säger inte till sin anställda att han tänker på det viset.  

                                                           
3
 Heter egentligen något annat, men han har valt att vara anonym 
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Dans anställda har ganska mycket att göra just nu i livet, de har barn och familj som tar upp 

tid och då sätter han inte press på personalen att de ska vara med på olika aktiviteter. De har 

inte mycket aktiviteter på kvällstid, det blir mer spontana tillfällen, till exempel att gå och 

träna tillsammans. Istället för att alla anställda får julklapp varje jul försöker de att göra något 

tillsammans istället. Dan är positiv till att göra förändringar, men ibland kan det vara för 

mycket förändringar.  

 

4.2 De kvinnliga personalcheferna 
 

4.2.1 Agneta, personalchef på SÄS i Borås 
 

Agneta har arbetat som personalchef i fyra år men har bara varit på SÄS sedan 9 januari 2012. 

Agnetas utbildning är en motsvarande PA utbildning, filosofimagister i sociologi. Agneta är 

inte mycket i det operativa arbetet utan jobbar för att hon ska försöka se helheten i 

personalpolitiken, att alla avdelningar jobbar på samma sätt. Agneta är inte specialisten i 

något område utan hennes uppgift är mycket att ta det till högsta ledningen och försöka samla 

in kunskapen från specialisterna ifrån varje område. Hon tycker att hon drar mer åt den 

coachande ledaren eftersom hon inte går in i detaljerna. 

 

Agneta tycker att hennes styrka är att hon försöker se helheten och försöker få ihop alla 

delarna. Det som hon har blivit mycket bättre på genom ledarskapsutbildningar är att hon 

lyssnar in från andra. Förr ville hon att allt skulle gå snabbt och hon ville ta snabba beslut. Nu 

tänker hon mer på att hon inte ska vara för snabb och att hon ska försöka lyssna in vad andra 

har att säga. En mindre bra egenskap som hon har är att hon tycker att hon borde bli bättre på 

att lyssna på andra och inte gå alltför snabbt in på saker. Agneta medger också att ibland går 

hon förbi sin egen linjeorganisation och hon måste bli bättre på att tänka på delaktigheten i de 

bitarna. Agneta fattar sina beslut genom att ta hjälp av andra men det är ändå hon som sitter 

med i ledningsgruppen och fattar det slutgiltiga beslutet. Hon har en nära relation till de 

chefer som är under henne men hon har inte någon direkt relation till de som finns längre ner i 

kedjan. Agneta låter för det mesta sina anställda arbeta självständigt. Hon tycker det är viktigt 

att de anställda vet vilka ramar de måste förhålla sig till och hon försöker vara tydlig med det 

och hon tror att det underlättar för hennes anställda också. Det som hon tror gör att hennes 

anställda lyssnar på henne är att hon visar att hon själv kan lyssna in vad de har att säga. Att 

hon lyssnar på deras argument, men det behöver inte alltid bli som de anställda tycker. Om 

Agneta visar att hon kan lyssna så tror hon att andra kommer göra samma sak mot henne. 

Agneta visar uppskattning mot sin personal genom att säga till de anställda att de gjort något 

bra eller skickar iväg ett mail till dem. Däremot känner hon att det blir svårare att tala om för 

en anställd att de inte har gjort något bra. Då tänker hon mer igenom det och sätter sig med 

den anställda i ett enskilt samtal. Hon skulle inte ta den dåliga kritiken i helgrupp utan hon 

försöker tänka lite hur hon uttrycker sig. Hon vill att personen ska kunna lära sig av sitt 

misstag och att man senare kanske tänker på ett annat sätt.  

 

Eftersom hon bara har varit på SÄS i tre månader så har de inte haft några utbildningar i 

motivation för de anställda, och hon vet inte ifall det har förekommit innan heller. De arbetar 

med utvecklingssamtal varje år. I hennes jobb som personalchef ingår det att coacha andra 

chefer i att också kunna ha utvecklingssamtal. Hon har även varit med om metarbetarenkäter 

och en så stor organisation som hon är i och har varit på får de ofta svar att de har haft 

metarbetarenkäter men inte utvecklingssamtal. De anställda upplever inte att det är 

utvecklingssamtal, de pratar mycket om arbetet men de pratar inte mycket om specifika 

personers behov. Hon tycker att utvecklingssamtal bör göras och gå in på varje anställd och 
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fråga vad utveckling är för dem. Agneta motiverar sina anställda genom att personalen ska 

känna att de har intressanta arbetsuppgifter och möjligheter att utvecklas i de arbetsuppgifter 

de har och att låta de anställda prova nya arbetsuppgifter. De har någon slags karriärplan och 

det händer att de följer upp dem, men det tror hon att de kan bli bättre på. Hon försöker fånga 

upp de anställda som är intresserade av att utvecklas så de får gå lite olika utbildningar som 

passar. Hon tycker att mycket handlar om delaktighet när det kommer till motivation av de 

anställda. Hon försöker förklara vad allt handlar om och delge information.  Hon upplever att 

det inte är många som går med på saker när hon går ut till de anställda och säger ”så här ska vi 

göra” utan några förklaringar. Hon tror att de anställda blir mer motiverade om de får 

information om vad som händer i företaget och runtomkring.  

 

Agneta har inte fria händer när det gäller att göra olika saker utan hon måste få med sig sin 

ledningsgrupp i det hon gör. När Agneta har en anställd som inte riktigt håller med om ett 

projekt försöker hon att sätta sig själv med personen och försöker lyssna in vad det är som gör 

att personen känner på det viset. Sedan försöker hon att prata om vad som är fördelarna och 

varför de ska jobba med det. Hon tror inte att det skulle fungera att tvinga personalen till att 

göra saker. När de ska göra förändringar pratar SÄS mycket om hur de ska kunna motivera 

personalen till att göra förändringarna. De pratar inte direkt enskilt om motivation utan i så 

fall kan det vara att de måste motivera sin personal till en viss inriktning. Agneta har haft 

användning av motivationsteorier för att hon har dem i huvudet, men hon har inte ritat upp 

dem när hon ska använda teorierna . Hon använder sig mycket utav Herzberg och Maslows.   

 

Det är väldigt blandat om hennes anställda träffas utanför jobbet och även i jobbet bara 

spontant. Agneta tycker att företaget förändras hela tiden. I stabsfunktionen finns det mycket 

förbättringsarbeten, att man försöker få in att det är en naturlig del av jobbet. Hon vill att man 

ska få det tänket att man gör en förbättring av förändringarna, för förändring kan ibland vara 

lite laddat. 

 

4.2.2 Annica, personalchef på AB Bostäder i Borås 
 
Annika har arbetat på AB Bostäder sedan augusti 2011. På AB Bostäder är hon både 

ekonomi- och personalchef och hon har studerat ekonomi i fyra år. Annika tycker det är roligt 

att jobba med personalfrågor. Det händer mer på personalsidan och Annika tycker det är skönt 

att slippa ifrån all ekonomi och månadsbokslut varje månad. 

 

Annika tycker att hon är väldigt öppen och rak i sitt ledarskap. Hon ställer krav på sig själv, 

sin avdelning, sin omgivning och på andra. Hon säger att hon är lyhörd och hon tycker att 

man ska samarbeta. Hon kan inte allt och det är inte hon som ska göra allt, det är de anställda 

som jobbar med de olika sakerna som också ska vara med och bestämma. Annika tycker att en 

av hennes bra ledarskapsegenskaper är att hon är tydlig och det tror hon personalen 

uppskattar. Hon tycker inte en sak ena dagen och en annan sak andra dagen.  Det som hon kan 

komma på för dåliga ledaregenskaper är att det finns folk som inte uppskattar att hon är så 

tydlig och rak och att personalen upplever att de inte får vara med och bestämma. Annika 

försöker att lyssna på andra innan hon fattar några beslut och ändrar sig gärna om något låter 

bättre. Det blir roligare för alla om man får vara med och bestämma enligt Annika. Annika 

tycker att hon har på sätt och vis en nära relation till sina anställda och så länge de möter 

henne med respekt är det okej. Tidigare anställda som Annika har haft har hon fortfarande 

kontakt med och kan umgås med på fritiden. Hon tycker det är vikigt att de fikar ihop, eller att 

de går och tar en lunch ihop. Hon tycker att balansgången mellan att vara chef och kompis till 

sina anställda är svår ibland.  
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Annika låter sina anställda jobba självständigt så mycket som möjligt. Hon ger riktlinjerna, att 

de ska vara färdiga inom en viss tid eller vad målet är och sedan är det upp till de anställda. 

Annika tror att eftersom hon är rak och ärlig och håller sig till en sak så är det därför hennes 

anställda lyssnar på henne. Ärligheten och öppenheten tror hon är ett viktigt moment.  Hon 

säger att det är bättre att ta ett beslut och att det blir lite fel, än att inte ha tagit något beslut 

från första början. Annika pratar alltid med sin personal om de gör bra eller dåliga saker. Alla 

människor behöver uppskattning och uppmärksamhet och sedan behöver man inte skälla ut 

personer om de har gjort något dåligt. Annika framför sakligt det som hon tycker har blivit 

tokigt och säger att nästa gång gör de på ett annat sätt. Kritik framför Annika aldrig offentligt, 

beröm framför Annika ofta när flera personer hör på.  

 

Så länge Annika har varit på AB Bostäder har de inte haft någon utbildning på att motivera de 

anställda. De har haft uppföljning av medarbetarenkäter men inte i just motivation och det är 

en sak som de får kritik från de anställda om. Utvecklingssamtal har AB Bostäder varje år 

med alla i personalen, och då ska det göras en karriärplan. Annika försöker inte pracka på sina 

anställda det hon tycker och det hon vill göra utan försöker att motivera att allt det de gör kan 

bli bättre. Det gäller att motivera och se fördelarna med det, att tvinga på en medarbetare 

något fungerar inte. 

 

Annika tycker att det är mycket eget ansvar som personalchef, och inte mycket påtryckningar 

uppifrån. Hon tycker att de måste bli bättre på att följa upp vad de anställda gör, så att de 

känner att det är någon som ser dem och att de anställda kan visa att de gör ett bra jobb. Hon 

tycker att i sådana traditionella bolag som AB Bostäder, att man blir lite trött, men omvärlden 

är inte trött. Hon tycker det är viktigt att få med sig personalen och visa dem vart de ska gå 

och även få med de personerna som inte tycker att företaget ska gå åt de hållet.  

 

Annika har läst om de olika motivationsteorierna men det är inget som hon har användning av 

i dagsläget. Hon säger att alla företag är olika och att man blir anpassad till det företag man 

kommer till. Hon tycker att man får känna in lite vad företaget står för också och hur 

personalen är. När de gör olika projekt plockar de en person från varje avdelning och då är det 

upp till respektive chef att utse någon som ska vara med i projektet. Hon tar personen som är 

mest lämpad och mest intresserad för de olika projekten. Hon tycker att det är upp till henne 

som chef att blanda så att inte hon skickar en och samma anställd till alla projekt. Annika 

älskar förändringar och kan ibland inte förstå varför folk är negativa när hon kommer med 

sina idéer. Inte för förändringens skull men hon tycker att det finns mycket möjligheter att 

göra saker annorlunda. Annika tycker det är roligt att förändra och lämna ett avtryck.  

 

4.2.3 Birgitta, personalchef på Högskolan i Borås 
 

Birgitta har jobbat på högskolan i lite mer än tio år. Hon började först som personalchef och 

sedan som personalstrateg och sedan gick hon tillbaka till posten som personalchef. Hennes 

arbetsuppgifter innehåller mycket möten, facklig samverkan, personalfrågor och 

löneförhandlingar. Birgitta har gått en utbildning för personal- och arbetslivsfrågor med 

inriktning mot personalchef.  

 

Birgitta ser sig som en demokratisk ledare med stort förtroende för personerna som hon 

omger sig med. Hon har stort förtroende och är ingen detaljstyrare. Personalen och hon 

diskuterar mycket riktlinjer tillsammans. Hon tror att hon skulle kunna bli bättre på struktur 

vilket hon känner att hon är dålig på. Hon ser mycket möjligheter och försöker skapa bra 

förutsättningar. Hon har styrka i möten och i människokännedom men är ingen 
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strukturmänniska och det är inte alltid bra. Hon vet dock att hon kan när hon måste. Birgitta 

upplever att hon har en nära relation med de anställda. Hon tycker inte det är nödvändigt men 

de anställda måste förstå varför de är där och de måste ha respekt för varandras kompetenser. 

Tillit och respekt tror hon är en viktig del i det men sedan behöver man inte vara bästisar. Att 

de tillför olika saker och skapar bra grund för det. Det är inte mycket chef och anställd utan de 

har en mer likbördig dialog.  

 

Birgitta tycker att det är bäst att låta sina anställda jobba självständigt efter att hon sätter 

ramen, alltså vad det är som är de anställdas ansvarsområde och sedan låter de jobba. Hon tror 

det är viktigt att personalen har den svängradien där de faktiskt får jobba självständigt och 

fatta sina egna beslut. Hon tror det är viktigt för personalen att ha den utmaningen och att 

kunna utvecklas. Birgitta tror att det är prestigelöshet som gör att hennes personal lyssnar på 

henne. Hon går inte in och matar information, hon kan inte allt och vet inte allt bäst. Hon vill 

inte ha envägskommunikationen utan en dialog, att hon efterfrågar deras tankar och 

synpunkter och att hon förmedlar känslan av delaktighet. Hon försöker delge all fakta hon har 

så det inte blir en envägskommunikation. Birgitta försöker visa sin uppskattning till sina 

anställda genom att gå ut och fira eller äta tårta. Hon använder både uppmuntrande ord och 

klapp på axeln, det viktiga är att de anställda får känslan av att det som de gör är viktigt och 

att det uppskattas. Om en person gjort fel då försöker Birgitta att diskutera, vad är det som 

inte fungerar, antingen om hon har brustit i hennes kommunikation eller att personen i fråga 

har uppfattat henne fel. Här tror hon också på dialogen, hur kan de göra annorlunda och hur 

gör de så att det inte händer igen? 

 

På hela högskolan har de olika inspirationsföreläsningar, mindfullness, att de hittar ett lugn i 

vardagen. Att de ska försöka sammansvetsa de olika avdelningarna. Andra saker de gör för att 

svetsa ihop gruppen är en stegräkningstävling tillsammans med andra skolors 

personalavdelningar. De åker iväg och diskuterar verksamhetsplanen och diskuterar i en 

grupp. De använder medarbetarenkäter för att se vilka områden de är bra på och vad de kan 

bli bättre på. De använder sig även av utvecklingssamtal, där ingår en 

kompetensutvecklingsplan, där de sätter in vad personalen behöver och sedan följer upp den. 

Ibland fungerar den bättre och ibland fungerar den sämre men de jobbar för att den ska bli 

bättre. Birgitta använder sig av planeringsdagar, att tillsammans se vart högskolan vill att de 

ska gå för att motivera sina anställda. Hon använder sig också av utvecklingssamtal och att ge 

känslan av delaktighet till de anställda. Om det har gått dåligt någon gång är det när hon har 

varit dålig med delaktigheten eller med kommunikationen. Hon har väldigt mycket eget 

ansvar, det kommer mer nedifrån och går uppåt än att det kommer direktiv uppifrån och ner.  

 

Om Birgitta inte får med sig en person frågar hon varför personen sätter sig på tvären och det 

kanske är hennes presentation som kanske blev fel. Hon använder sig av en dialog med 

personalen och sedan pekar hon med hela handen om det skulle gå så långt. Birgitta upplever 

att hon har ganska fria tyglar och hon kan leta efter olika förslag som hon tycker låter bra och 

sedan presentera dessa för ledningen. Om hon paketerar och motiverar det på ett bra sätt 

tycker hon att det mottas väl. Birgitta går mer på kunskap än hur personalen är i gruppen. Hon 

använder sig av verktyget MBTI där personer använder sig av olika preferenser när de ska ta 

beslut eller hur informationen ska vara paketerad för att den ska tas emot väl. Hon utbildar 

även andra chefer i MBTI. Personalen har chansen att träffa varandra efter och under jobbet. 

Nu har de även försökt att få med hela högskolan att de ska komma och träffas om de vill.  
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4.2.4 Pia, personalchef på Volvo Bussar i Borås 
 
Pia har arbetat på Volvo Bussar sen september 2011 så hon är relativt ny på posten. Som 

utbildning har Pia en pedagogikexamen med inriktning på lärande hos vuxna och lärande i 

organisationer. Som personalchef på Volvo Bussar har Pia ett ansvar för HR-frågorna. Det 

innebär att hon ska föra in det som Volvo koncernövergripande har för riktlinjer på HR. Hon 

ska även stå för HR-kompetensen och se till att den både strategiskt och operativt blir vad 

företaget vill att den ska bli. Det finns alltså initiativ och ambitioner från Volvo som företag 

och så finns det grundläggande HR-arbete som ser likadant ut överallt och det handlar bland 

annat om att bevaka arbetsrätt och kompetens. 

 

Som ledare försöker Pia involvera de anställda så mycket som möjligt. Hon tycker det är 

viktigt att de anställda är med så mycket som möjligt och hon tror mycket på att arbeta i team. 

Pia får väldigt mycket energi av att se andra människor växa och för att kunna växa behöver 

man få ansvar och man måste få utmaning och stöd i lagom balans. Pia är även tydlig med vad 

hon vill och är alltid ärlig i hur hon uppfattar det hon ser. Hon tycker att hennes bra 

ledaregenskaper är att hon ser människor. Hon är duktig på att läsa av och se hur folk 

fungerar. Det hon själv tycker att hon behöver bli bättre på är att bli mer strukturerad. Pia 

försöker involvera de anställda i beslut om det är möjligt. Inom HR går det inte alltid då det 

finns personrelaterade beslut där Pia måste vara tydlig och stark i sina beslut. Pia gillar att 

kunna involvera många i besluten men i alla frågor går det inte, för då bryter hon mot 

sekretess och integritetsfrågor. Pia ger de anställda både tydliga direktiv och låter de jobba 

självständigt. Som chef behöver man inte alltid ha svaren och det är faktiskt en trygghet 

tycker Pia. Hon vill kunna fånga upp den kompetensen och erfarenheten som hennes 

teammedlemmar har. Då behöver hon inte vara tydlig, men hon måste vara tydlig med vad 

hon vill men hon måste inte alltid ha alla svaren på hur de ska komma dit.  

 

Pia tycker att hon har en bra och nära relation till de anställda. Det går att få ut leveranser utan 

att vara särskilt personlig men Pia tror att det påverkar arbetsglädjen hos hennes team om hon 

är personlig eller inte. Det är mycket roligare att jobba med en individ som delar med sig än 

en som är tillknäppt och sluten. Pia tror att de anställda lyssnar på henne på grund av hennes 

energi. Hon älskar sitt jobb och det tror hon smittar av sig på de andra. Att bli involverad och 

delaktig bidrar också till att de anställda lyssnar på henne. Pia är noga med att säga tack och 

berömma personalen när de gör bra ifrån sig. Hon försöker vara noga med att ge mycket 

feedback på styrkorna som personalen har. Det är även viktigt att prata med en anställd om 

den inte gör bra ifrån sig också och försöka förstå varför det blev som det blev och vad som 

kan göras för att det inte ska hända igen. Pia menar att det är viktigt att kunna lägga det på 

bordet och prata om det på ett tryggt sätt för då utvecklas folk bättre. 

 

Under det senaste halvåret har de på Volvo slutfört en satsning kring deras produktionssystem 

och denna satsning tycker Pia även har gett personalen mer motivation i sitt arbete. 

Satsningen handlade bland annat om att få personalen att se vilken skillnad det går att göra 

genom att jobba med förbättringsarbeten. På Volvo görs det även utvecklingssamtal en gång 

per år och där pratar Pia med den anställde om både affärsmålet och den anställdes personliga 

utveckling och mål, vilket senare också följs upp. Pia försöker motivera de anställda i sin HR-

avdelning genom att få de att se i vilket sammanhang de jobbar. Idag har HR blivit mycket 

mer orienterat kring att det ska vara affärsrelaterat, att HR ska bidra till affärsresultatet och 

affärsutvecklingen i företaget och detta tycker Pia är väldigt positivt. Personalen känner sig 

motiverad när de känner sig viktiga i det stora sammanhanget. Pia tycker att delaktighet är det 

som ger bäst engagemang, motivation och feedback. Då får varje individ en känsla av att hon 
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eller han gör skillnad. Det fungerar däremot inte att kortsluta eller köra över personalen. Det 

händer att Pia ibland råkar göra det när hon inte tänker sig för. Ifall Pia inte får med sig någon 

anställd i till exempel ett projektarbete försöker hon få personen att förstå varför det är viktigt 

och varför personen har en roll i det hela. Går det inte på det sättet får Pia antingen tydligt 

förklara att nu är det som det är och det är detta som ska göras eller så får hon lyfta bort 

personen helt från projektet. När Pia ska sätta ihop ett team försöker hon, när hon har 

möjlighet till det, att sätta ihop team som kompletterar varandra. Det optimala teamet är att 

alla är lite olika. Pia använder sig inte av någon speciell motivationsteori i sitt arbete, men hon 

tänker ibland på Maslow och går ofta tillbaka till denna teori när det behövs i verksamheten. 

Hon tycker att Maslow går att tillämpa på flera sätt. 

 

Pia upplever inte mycket påtryckningar från företagets ledning. Så länge Pia själv driver och 

levererar har hon utrymme. Då vänder sig ledningen till henne istället och frågar vad de ska 

göra och det är mycket bättre tycker Pia. Pia jobbar med både långsiktiga och kortsiktiga mål. 

På Volvo har de oftast årsmål som de ska arbeta efter. Det finns även kortare mål, till exempel 

olika projekt och satsningar. Cheferna och ledarskapet påverkar kulturen väldigt mycket 

tycker Pia. På Volvo finns en kultur som i vissa delar behöver ändras på och det är ett 

jättejobb för cheferna att komma dit och göra den förändringen när de har anställda som har 

varit på fabriken lika länge som den har funnits. Alla företag som vill överleva har ett behov 

att anpassa sig till omgivningen. Cheferna har en roll att motivera och få de anställda att förstå 

att världen är föränderlig och de måste också förändras, hur bra och bekvämt de än tycker att 

de har det idag. Pia tycker att förändringar är det roligaste som finns och som företag måste 

man alltid kunna förändra sig snabbt. Det är viktigt att vara lyhörd på vad som händer i 

omvärlden, vad som händer på marknaden och vad som händer i koncernen. 

Förändringsarbetet måste alltid finnas i en takt som de anställda orkar med och som de även 

hinner med mentalt i.  
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5 Analys 
 

Analysen bygger på den teori som har presenterats samt den insamlade empirin i form av 

intervjuer av både manliga och kvinnliga personalchefer. Vi identifierar först skillnader och 

likheter mellan personalcheferna av samma kön. Sedan tar vi med oss det vi har kommit fram 

till och analyserar det för att på det sättet få fram ifall det finns några skillnader mellan 

manliga och kvinnliga personalchefer. Anledningen till att vi även tar upp likheterna är för 

att lättare kunna se var skillnaderna ligger. 

 

5.1 Likheter och skillnader mellan de manliga personalcheferna 
 

Vid en första överblick är det svårt att säga om det finns några tydliga likheter eller skillnader 

mellan de manliga personalcheferna. De svarar allesammans relativt skiftande på frågorna, 

dock har vi kunnat se vissa likheter och skillnader när vi gått in lite djupare i intervjuerna. 

 

Det går att koppla ihop de fyra intervjuerna med de manliga personalcheferna med den 

endimensionella ledarstilsmodellen som består av fyra olika ledarstilar. Det går att se att de 

fyra personalcheferna drar åt den tredje ledarstilen som är inriktad åt det demokratiska hållet 

men också har inslag av ett auktoritärt ledarskap. Samtliga chefer medger att de ibland 

behöver fatta sina beslut på egen hand, men att de i största möjliga mån försöker involvera de 

anställda i besluten och låta de komma med synpunkter och åsikter, detta då alla de manliga 

personalcheferna anser att de har en bra och kunnig personal. Det går inte att dela in någon av 

de manliga personalcheferna och säga att dessa är enbart auktoritära eller demokratiska. De 

fyra personalcheferna har en blandning av dessa två ledarformer, vilket också blir en likhet. 

 

Försöker vi däremot att koppla ihop de fyra manliga personalcheferna med den 

tvådimensionella ledarstilsmodellen går det istället att se vissa skillnader i deras ledarskap. 

Denna modell handlar i stort om i vilken grad en ledare är relationsorienterad eller 

uppgiftsorienterad. Ingen av de manliga personalcheferna som vi intervjuat lutar antingen åt 

det ena eller det andra, men det går att se att de olika personalcheferna drar åt olika håll. Vi 

kan se att majoriteten av de manliga personalcheferna lutar åt ett integrerat chefskap, där 

ledaren prioriterar både lösandet av uppgiften och de anställdas trivsel högt. Denna ledare 

uppmuntrar nya förslag och idéer som kommer från den anställda och vill att de anställda ska 

vara så delaktiga som möjligt. Samtidigt kan vi även se att vissa av cheferna även drar åt både 

det eftergivna ledarskapet och åt kompromissledarskapet. Med andra ord går det inte att se en 

tillräckligt tydlig likhet i detta fall. Vi kan se att de manliga cheferna i olika grad drar till att 

vara både relationsorienterade och uppgiftsorienterade i sitt ledarskap. Den 

relationsorienterade ledaren tycker att det är viktigt med de anställdas synpunkter, krav och 

trivsel och den uppgiftsorienterade ledaren vill istället se resultat till varje pris. Vissa av de 

manliga personalcheferna drar mer åt det relationsorienterade hållet medan vissa drar mer åt 

det uppgiftsorienterade hållet. Därför får vi nog säga att från den tvådimensionella 

ledarstilsmodellens synvinkel finns det mest olikheter mellan de manliga personalcheferna. 

Genom tidigare forskning kopplas manliga chefer oftare ihop med det uppgiftsorienterade 

ledarskapet, men detta kan inte vi se hos de manliga personalcheferna som vi har intervjuat.  

 

Två av våra manliga personalchefer uttrycker tydligt att de använder sig av ett 

situationsanpassat ledarskap. De andra två personalcheferna uttrycker inte det lika tydligt men 

vi kan ändå se att de också har dragen av en situationsanpassad ledare. Därför går det här att 

se en tydlig likhet mellan de manliga personalcheferna. Alla de manliga personalcheferna 
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poängterar mer eller mindre att det är viktigt att bland annat kunna känna av och se vart det 

till exempel krävs en starkare styrning och vart det går att släppa mer på tyglarna och ge de 

anställda mer frihet och eget ansvar. Alla de manliga cheferna tycker att det ibland krävs en 

tydlig struktur och styrning och att det ibland istället räcker med att ha ett stödjande 

ledarskap. Detta visar att de manliga personalcheferna allihop mer eller mindra använder sig 

av ett situationsanpassat ledarskap.  

 

En likhet mellan de manliga personalcheferna är att de är tydliga med att poängtera att det är 

viktigt att ha en nära relation med de anställda, då detta bidrar till ökad trivsel, motivation och 

arbetsprestation. Alla de manliga personalcheferna använder sig av utvecklingssamtal och 

försöker på det sättet att motivera sin personal. Det är svårare att se likheter mellan de 

manliga personalcheferna då det handlar om motivation och hur de arbetar för att öka 

motivationen hos de anställda. Rena motivationsutbildningar använder sig inte någon av de 

manliga personalcheferna sig av. I stället använder de sig av andra utbildningar som de själva 

tycker leder till ökad motivation hos de anställda. I stort verkar dock likheten ligga i att de 

inte tänker så mycket på motivation. Det är även svårt att se någon tydlig likhet vad gäller de 

olika motivationsteorierna, men likheten finns dock. Hälften av de manliga personalcheferna 

känner inte till någon motivationsteori. Den andra hälften berättar att de både medvetet och 

omedvetet arbetar utefter Herzbergs motivationsteori. Denna teori handlar om hur människor 

motiveras med utgångspunkt i hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Herzbergs teori 

handlar om de faktorer som människor behöver få uppfyllda för att bli motiverade och för att 

känna tillfredställelse på sitt arbete. Två av de manliga personalcheferna försöker alltså tänka 

på detta och ta hjälp av detta i sitt arbete. De andra två personalcheferna uttrycker visserligen 

inte själva att de använde sig av denna motivationsteori men vi kan ändå se vissa drag i deras 

intervjuer som gör att vi kan koppla ihop även dem med denna motivationsteori. Alla cheferna 

tycker att det är viktigt att de anställda ska känna och uppleva trivsel på sin arbetsplats. De 

vill att de anställda ska känna glädje i arbetsuppgifterna och känna att de har 

utvecklingsmöjligheter på sin arbetsplats. De är även medvetna om att det är viktigt att ge de 

anställda beröm, erkännande, ansvar och känsla av delaktighet. Allt detta strävade de manliga 

personalcheferna med att uppnå och allt detta kan även kopplas samman med Herzbergs 

motivationsteori. Vi ser därför en likhet mellan de manliga personalcheferna då de alla 

omedvetet eller medvetet använder sig av Herzbergs motivationsteori.  

 

Tittar vi på McGregors teori X och Y går det att säga att alla de manliga personalcheferna 

tillhör teori Y där ledaren har en positiv syn på sina anställda och ledaren utgår ifrån att varje 

individ har en egen vilja och drivkraft för att göra ett bra arbete. Ledaren har förtroende för 

sina anställda och låter de ta egna initiativ, då inom ramen för gruppens gemensamma mål. 

Här kan vi tydligt se likheter mellan de fyra manliga personalcheferna.  

 

Det går även att delvis se likheter ifall vi tittar på David McClellands motivationsteori. 

McClellands resonemang är att alla människor handlar utifrån tre grundläggande behov, och 

dessa behov är; behov av makt, behov av samhörighet och behov av prestation. 

Samhörighetsbehovet kan stimuleras genom att göra gruppaktiviteter. Det kan vara allt från 

gemensam veckofika till naturliga mötesplatser. Det är viktigt som ledare att göra plats i 

arbetsschemat för de anställda, att de ska kunna träffa kollegorna under naturliga former 

under arbetstid. Alla de manliga personalcheferna tycker att det finns möjlighet till detta på 

deras arbetsplats, vilket visar på ytterligare en likhet dem emellan. Däremot lade de olika 

personalcheferna inte lika mycket kraft i att skapa gemensamma aktiviteter för de anställda 

och här ser vi därför även en olikhet mellan de manliga personalcheferna. 
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Avslutningsvis går det att konstatera att det både finns likheter och skillnader mellan de 

manliga personalcheferna. Tydligheten i dessa likheter och skillnader varierar men det går att 

urskilja dem och det går därför även att analysera vidare i detta och jämföra de manliga 

personalcheferna med de kvinnliga personalcheferna. 

 

5.2 Likheter och skillnader mellan de kvinnliga personalcheferna 
 

I teorin beskriver vi olika ledarstilar och i våra kvinnliga personalchefer som vi har intervjuat 

har vi hittat lite olika sorters ledarstilar men också en del likheter. Ingen av de kvinnliga 

personalcheferna har någon tendens av det auktoritära ledarskapet då de är mycket måna om 

vad deras anställda har att säga och de tar ofta hänsyn till de anställdas tankar och kunskap 

inom olika områden. Alla de kvinnliga personalcheferna har den demokratiska ledarstilen i sig 

då de tycker att de tar till sig de anställdas expertis och inte bara litar på sig själva. Kvinnorna 

delegerar mycket till sina anställda då de vill att de ska jobba så självständigt som det bara 

går. De kvinnliga personalcheferna menar att de inte vill ha glappet mellan chefen och de 

anställda, de vill istället ha en likbördig dialog mellan sig själva och de anställda.  

 

Alla ledare strävar efter ett chefskap som är så likt ett integrerat chefskap som möjligt, där 

chefen uppmuntrar nya förslag och idéer och gör de anställda så delaktiga som möjligt. Det i 

sin tur påverkar produktiviteten och sammanhållningen till det bättre för de anställda. Här 

skiljer det sig lite åt hos de olika kvinnliga personalcheferna, men de tycker alla det är viktigt 

med en nära relation med de anställda. Alla de kvinnliga personalcheferna som vi har 

intervjuat har tendenser av Ouchis teori Z i sig, då de lägger mycket vikt på de mänskliga 

relationerna vilket i sin tur kan öka självkänslan hos en anställd. Om en ledare tar hänsyn till 

alla de mjuka faktorerna som spelar roll i de anställdas liv kommer motivationen hos de 

anställda att öka. Detta ser vi hos de kvinnliga personalcheferna då de har de mjuka faktorerna 

i åtanke när de arbetar.  

 

De kvinnliga personalcheferna kan kopplas ihop med den endimensionella 

ledarskapsmodellen då de passar inom ramen för den tredje och fjärde ledarstilen. En av 

kvinnorna är mycket mån om de anställda och lägger ner tid på att de ska trivas och att det ska 

vara en bra stämning på jobbet. De kvinnliga personalcheferna försöker anordna mycket 

aktiviteter för de anställda och försöker att visa sin uppskattning till de anställda på detta sätt. 

Ingen av de kvinnliga personalcheferna har starka tendenser för den första ledarstilen då de 

inte lutar åt en auktoritär ledare. Kvinnorna som vi intervjuat har alla en tendens till det 

demokratiska ledarskapet då de har en väldigt öppen och nära relation med de anställda.  

Däremot om vi ska försöka att koppla ihop de kvinnliga ledarna med den tvådimensionella 

ledarskapsstilen blir det svårare då kvinnorna inte lutade mycket åt varken det 

uppgiftsorienterade eller åt det relationsorienterade hållet. Om vi ska försöka placera de mer 

åt det ena hållet lutar de mer åt den relationsorienterade ledarstilen eftersom de vill ha en nära 

och bra relation med de anställda och vill svetsa ihop de anställda för att få en högre trivsel. 

Detta leder då till att kvinnorna tenderar att vara mer transformativa ledare eftersom de är 

måna om att ha med personalens åsikter och expertis i arbetet och det är de som jobbar ihop, 

inte chefen och de anställda.  

 

Inom området motivation är det olika hos de kvinnliga personalcheferna då vissa inte har fått 

någon utbildning inom området och andra har fått någon slags motivationsutbildning. Vissa 

arbetar med förbättringsarbeten istället för att kalla det förändringar, som då gör att de 

anställda ska se med sina egna ögon vilken förbättring det kommer att bli. En av de kvinnliga 

personalcheferna motiverar sin personal genom att ge de intressanta arbetsuppgifter och 
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möjligheten att utvecklas. En annan kvinnlig personalchef använder sig av ett 

belöningssystem då hon tycker att om personalen har gjort något bra ska det firas. Det 

kvinnorna gemensamt inte tycker fungerar är att tvinga på sina anställda något de inte vill, då 

är det bättre om de kan vända personen på något vis. Däremot jobbar alla de kvinnliga 

personalcheferna med utvecklingssamtal och karriärplaner, men uppföljningen av dessa 

varierar stort. Utvecklingssamtalen uttrycker sig vissa av de kvinnliga personalcheferna att det 

är ett sätt för de anställda att visa sitt nöje eller missnöje med sitt arbete. Detta ser vi även i 

det femte och sista trappsteget i Maslows behovstrappa, att om inte självförverkligandet hos 

en person uppfylls till viss del, alltså om de personliga målen och förväntningarna de anställda 

har på sitt arbete inte nås upp till en viss gräns kommer de anställda inte att prestera lika bra 

om inte deras röster blir hörda genom utvecklingssamtalen och karriärplaner.  

 

De kvinnliga personalcheferna använder sig utav Herzberg, men främst Maslow i sitt dagliga 

arbete då det behövs, däremot ser vi inte detta när de pratar om personalen och de olika 

behoven de kan ha. En av kvinnorna som vi intervjuat har planeringsdagar med sina anställda 

då de får åka ut och diskutera verksamhetsplanen och framförallt diskutera det i grupp. Det är 

ett sätt att få gruppen mer sammansvetsad och de anställda blir mer motiverade då de känner 

att pengar läggs på dem. Det kan vi också se i det fjärde trappsteget i Maslows behovstrappa. 

Människan har ett behov att bli uppskattad och att få bekräftelse från sin chef, sina 

medarbetare och sin familj. 

 

En del av de kvinnliga personalcheferna tänker på när de sätter ihop en projektgrupp att 

personerna ska komplettera varandra och där ser vi en tydlig koppling till McClellands 

motivationsteori där man delar upp sina anställda för att få en bra gruppdynamik och att 

gruppens medlemmar ska kunna komplettera varandra på ett bra sätt. Alla de kvinnliga 

personalcheferna tycker det är mycket viktigt att de anställda ska trivas på sitt arbete med sina 

kollegor men även med sin chef. Däremot har de kvinnliga personalcheferna lite olika 

approach när det handlar om en anställd som inte vill åka med på tåget som chefen vill åka på. 

Där ser vi också olika sätt för de kvinnliga personalcheferna att med hjälp av olika 

motivationsteorier få med sina anställda. Vissa av dem använder sig utav Maslows för att till 

exempel se på behovstrappan vad det är som saknas i personens liv eller i personens dagliga 

arbete för att sedan försöka kompensera upp detta och då få med personen att den ska se det 

positiva med förändringsarbetet. Vissa av de kvinnliga personalcheferna är mer benägna till 

att införa förändringar och tycker att förändringar är det bästa som finns, i den mån att 

personalen kommer må bra av det.  

 

Alla de kvinnliga personalcheferna tenderar åt Teori Y som McGregors har kommit fram till. 

De kvinnliga personalcheferna har en positiv syn på de anställda och ger de mycket ansvar 

och förtroende men självklart under vissa ramar som företaget har kommit fram till. Det är ett 

sätt visa sin uppskattning och ge drivkraft till de anställda så att de gör ett bra jobb inifrån. 

Ingen av de kvinnliga personalcheferna tenderar att luta åt teori X då de ser på de anställda 

som egna individer som kan lämnas själva och att de gör sina arbetsuppgifter utan att chefen 

måste stå och flåsa dem i nacken. 

 

Avslutningsvis går det även här att konstatera att det både finns likheter och skillnader mellan 

de kvinnliga personalcheferna men tydligheten i dessa likheter och skillnader varierar. Det 

finns dock tillräckligt med likheter och skillnader för att kunna analysera vidare och jämföra 

de kvinnliga personalcheferna med de manliga personalcheferna.  
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5.3 Likheter och skillnader mellan männen och kvinnorna 
 

Vi ser att både de manliga och de kvinnliga personalcheferna ger de anställda frihet och ger 

de chansen att göra sitt jobb på sitt sätt, personalcheferna lägger sig inte i för mycket i 

personalens dagliga arbete. Både de kvinnliga och de manliga personalcheferna är 

demokratiska av sig och använder sig av ett demokratiskt ledarskap där de vill ha en öppen 

och rak dialog med de anställda. Dock går det att se att de manliga personalcheferna även 

lutar lite åt det auktoritära ledarskapet. Det går därför att se en liten skillnad mellan de 

manliga och de kvinnliga personalcheferna även om denna skillnad varken är speciellt stor 

eller tydlig.  

 

De manliga personalcheferna är både relationsorienterade och uppgiftsorienterade, det går inte 

att se vilken sida de lutar mest åt. De kvinnliga personalcheferna är också både 

relationsorienterade och uppgiftsorienterade men vi kan se en liten mer lutning åt det 

relationsorienterade hållet. Det gör att vi även här kan se en liten skillnad mellan de manliga 

och de kvinnliga personalcheferna, men skillnaden är dock väldigt liten och är lätt att missa. 

 

Både de manliga och de kvinnliga personalcheferna är mycket måna om de anställda och detta 

kan vi koppla vidare till McGregors teori Y. Både kvinnorna och männen har en positiv syn 

på de anställda och är inte rädda för att ge dem ansvar. Personalcheferna uppmuntrar idéer 

och förslag för att de anställda ska känna sig delaktiga i beslutsfattandet. De flesta männen 

och mestadels kvinnorna är överens om att som chef ska man ha en nära relation med sina 

anställda. Både de manliga och de kvinnliga personalcheferna värderar de anställda mycket 

högt och är medvetna om att det är de anställda som kan arbetet på djupet, inte de som chefer. 

I just detta sammanhang finns det mest likheter mellan de manliga och kvinnliga 

personalcheferna.  

 

En tydlig likhet som finns hos de manliga personalcheferna är att de alla mer eller mindre 

använder sig av ett situationsanpassat ledarskap. Alla de manliga cheferna tycker att det 

ibland krävs en tydlig struktur och styrning och att det ibland istället räcker med att ha ett 

stödjande ledarskap. Det situationsanpassade ledarskapet märks inte alls lika tydligt hos de 

kvinnliga personalcheferna, därför går det här att se en relativt tydlig skillnad mellan de 

manliga och de kvinnliga personalcheferna. De kvinnliga personalcheferna uppmärksammar 

inte alls det situationsanpassade ledarskapet på samma sätt som männen gör. Kvinnorna 

tenderar att mer fokusera sitt ledarskap på vikten av att ha en nära relation till de anställda och 

de försöker ta mer hänsyn till de mjuka faktorerna som spelar roll i de anställdas liv, vilket 

istället då kan kopplas samman med Ouchis teori Z. De manliga personalcheferna månar 

också om de anställda men det framkommer inte lika tydligt i deras intervjuer som det gör i 

intervjuerna med de kvinnliga personalcheferna.  

 

Alla personalcheferna som vi intervjuat försöker olika mycket med att sammansvetsa de 

anställda genom att anordna olika slags aktiviteter. Det kan handla om bland annat 

fredagsfika, stegräkningstävling, after work eller gå ut och äta. Däremot har intresset för 

företagsaktiviteter börjat svalna av med åren då de anställda börjat skaffa familj och inte har 

lika mycket tid eller helt enkelt inte prioriterar jobbarkompisarna i första hand. Emellertid 

försöker personalcheferna att ändra om lite i hur sammansvetsningen av de anställda ska ske 

och då försöker de att anpassa aktiviteterna efter hur de anställdas liv har utformats. Här kan 

vi koppla både de manliga och kvinnliga personalcheferna till Ouchis teori Z, då det är viktigt 

som personalchef att se till individens hela livssituation och inte bara till jobbsituationen. Det 

ser vi i nästan alla personalcheferna då de lägger mycket krut i de mänskliga relationerna och 
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tar vara på varje anställds unika kompetensområde. Vi kan alltså dra både likheter, som i detta 

fall, och skillnader, som i fallet i stycket ovan, när det gäller Ouchis teori Z och detta gör det 

svårt att se någon tydlig skillnad då det går att vinkla det som sägs i intervjuerna på olika sätt. 

 

Varken de manliga eller de kvinnliga personalcheferna använder sig av rena 

motivationsteorier när de ska motivera de anställda. Däremot erbjuder de sina anställda olika 

utbildningar som ska leda till ökad motivation. Genom att de anställda känner att de får 

uppskattning av sin chef går de uppåt på Maslows behovstrappa. När både de manliga och de 

kvinnliga personalcheferna berättar om hur de gör för att försöka motivera de anställda 

använder majoriteten av personalcheferna någon slags motivationsteori, medvetet eller 

omedvetet, när de beskriver strategin. Om vi tittar på sättet som personalcheferna arbetar med 

motivation går det dock ändå att se en liten skillnad mellan männen och kvinnorna. De 

manliga personalcheferna arbetar både medvetet och omedvetet utefter Herzbergs 

motivationsteori. Alla de manliga personalcheferna tycker att det är viktigt att de anställda ska 

känna och uppleva trivsel på sin arbetsplats. De vill att de anställda ska känna glädje i 

arbetsuppgifterna och känna att de har utvecklingsmöjligheter på sin arbetsplats. De är även 

medvetna om att det är viktigt att ge de anställda beröm, erkännande, ansvar och känsla av 

delaktighet. De kvinnliga personalcheferna tycker också att det är viktigt, men det 

framkommer inte i riktigt samma utsträckning i deras intervjuer. Istället lutar de kvinnliga 

personalcheferna mer åt att omedvetet arbeta utefter Maslows behovspyramid där det mer 

fokuseras på de mänskliga behoven i form av uppskattning och trygghet. Här går det alltså att 

se en liten skillnad mellan de manliga och kvinnliga personalcheferna, men då de kvinnliga 

personalcheferna även tenderar att luta lite åt Herzbergs motivationsteori är skillnaden liten. 

 

Vi ser en likhet mellan de manliga och de kvinnliga personalcheferna på sättet de hanterar 

utvecklingssamtal och karriärplaner. Alla använder sig av utvecklingssamtal men det 

varierade i vilken utsträckning och i vilken grad som uppföljningen sker. Alla 

personalcheferna använder dock utvecklingssamtalen som ett sätt att kunna motivera de 

anställda till att göra ett bättre jobb eller se vad som på företagets sida kan bli bättre enligt de 

anställda. Det kan vi koppla till Herzbergs motivationsteori för genom att tillfredställa både de 

yttre och de inre faktorerna hos en anställd ökar motivationen, till exempel genom att 

berömma de anställda om de gör något bra, förbättra arbetsvillkoren, förbättra lönen och 

påpeka de anställdas utvecklingsmöjligheter. Där vi tidigare såg olikheter i de manliga och 

kvinnliga personalchefernas syn på Herzbergs motivationsteori kan vi nu också se likheter. 

Detta gör det självklart svårt att tydligt få fram likheter och skillnader mellan de båda könen.  

 

De flesta av personalcheferna ser till att om de anställda ska placeras i olika projektgrupper så 

ska gruppdynamiken vara väl fungerande och ge så hög produktivitet som möjligt. Både de 

manliga och de kvinnliga personalcheferna placerar strategiskt ut en person som är lite mer på 

och en person som är lite mer eftertänksam ihop och tillsammans ska det bli en bra balans 

mellan de anställda i projektgruppen. Här kan vi se att personalcheferna använder sig utan 

David McClellands motivationsteori, där man rutar in medarbetare som är i mer behov av 

makt, samhörighet och prestation. På så sätt stimuleras varje individ på ett eller annat sätt i sitt 

arbete. Här går det att se en likhet mellan de manliga och de kvinnliga personalcheferna. 

 

Det går att konstatera att det skiljer sig en del åt vad de manliga respektive kvinnliga 

personalcheferna säger under deras intervjuer. Det finns även skillnader i hur de säger vad de 

säger under deras intervjuer. De kvinnliga personalcheferna tenderar att lättare kunna erkänna 

att de har fel och även att det är okej att ha fel så länge man lär sig något av det. De manliga 

personalcheferna berör inte denna punkt speciellt tydligt och vi får känslan av att majoriteten 
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av männen inte själva upplever att de har fel speciellt ofta. Detta kan visa på att männen 

tenderar att vara mer självsäkra i sitt ledarskap. Det behöver nödvändigtvis inte vara något 

positivt då en stark ledare även behöver kunna medge sina misstag och även lära sig av dem.  

 

Även ifall de manliga och de kvinnliga personalcheferna i många frågor svarar relativt 

samstämmigt så anser vi att kvinnorna är aningen mer narrativa i sin genomgång än hur 

männen uttrycker sig. De manliga personalcheferna beskriver sig själva tydligare utifrån olika 

ledarskapsmodeller och teorier, detta gör att vi ibland kan undra ifall de verkligen leder på 

detta sätt också eller om de bara säger det de säger för att det är så en bra ledare förväntas 

vara. De kvinnliga personalcheferna ger mer konkreta exempel och deras ledarstil får vi fram 

tydligare genom att lyssna på hur de säger vissa saker och inte alltid vad de säger till oss.  
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6 Slutsats 
 

Både de manliga och de kvinnliga personalcheferna som vi har intervjuat är både lika och 

olika i sitt ledarskap. Vi kommer i vår slutsats ta upp det som tydligast skilde de manliga och 

de kvinnliga personalcheferna åt. Vi kommer att dra vår slutsats utifrån den teori och data 

som vi har samlat in och koppla samman den med vårt syfte och vår problemformulering. 

 

De manliga och de kvinnliga personalcheferna hade lite olika sätt att visa sin uppskattning till 

sina anställda på. Vissa tog det på mail, vissa sa det i grupp och vissa pratade enskilt med 

medarbetarna. För de kvinnliga personalcheferna var det viktigt att alla skulle trivas med dem 

som chefer och att alla skulle vara nöjda och glada. Däremot såg vi hos männen att det inte 

var lika stort uppsving i de mjuka delarna som det var hos kvinnorna. För männens del var det 

viktigt att alla de anställda visste vad de skulle göra och att det skulle bli bra. Vi såg inte lika 

mycket empati hos männen som vi såg hos kvinnorna. Övervägande drog både männen och 

kvinnorna åt det relationsorienterade ledarskapet. Detta stämmer inte alls överens med 

tidigare forskning som generellt säger att kvinnor som ledare är mer relationsorienterade 

medan män som ledare är mer uppgiftsorienterade. 

 

Det vi också såg relativt tydligt var att kvinnorna inte hade lika mycket struktur på sina 

anställda som männen hade. De kvinnliga personalcheferna lät de anställda arbeta lite mer 

friare än vad de manliga personalcheferna tillät. De manliga personalcheferna var lite mer åt 

det hårdare sättet att leda på och fokuserade mest på uppgiften och hur den kunde lösas på 

bästa sätt medan kvinnorna lutade mer åt att vårda relationerna, att alla de anställda skulle 

trivas och att alla skulle komma överens på jobbet. Det vi såg här var om både de manliga och 

de kvinnliga personalcheferna hade tagit med i alla fall någon av motivationsteorierna in i sitt 

vardagliga arbete hade de fått en annan syn på motivation och hur de skulle gå till väga när de 

till exempel skulle placera de anställda i olika projektgrupper. 

 

När det kommer till de manliga personalchefernas sätt att leda sina anställda hade de ett annat 

angreppssätt då de hade större förmåga att anpassa sig till situationen, de fick alltså en mer 

situationsanpassad ledarskapsstil. Det såg vi inte lika tydligt hos kvinnorna. I början av en 

anställning gick de manliga personalcheferna in i ett mer styrande ledarskap och försökte leda 

den anställda så mycket som möjligt för att personen skulle komma in i företagets eller 

organisationens rutiner och policys eftersom det fanns ett större behov. Efter ett tag 

avsvalnades ledarskapet och övergick till att låta den anställda få jobba mer på egen hand då 

de nu hade kommit in i arbetet och visste vad som förväntades av dem. Detta såg vi inte lika 

tydligt hos de kvinnliga personalcheferna då de för det mesta drog åt den coachande 

ledarskapsstilen. De kvinnliga personalcheferna var inte lika hårda på hur arbetet skulle 

utföras utan de visade mest vilka ramar den nyanställda skulle hålla sig till och resten var upp 

till den anställda. Detta kan ses som att de kvinnliga personalcheferna kanske lämnade den 

nyanställda alldeles för tidigt och för tidigt övergick till att vara en coachande ledare. 

 

Det vi såg hos nästan alla personalcheferna som vi intervjuade var att de inte tog med sig 

motivationsutbildningar i deras arbeten. Genom att få lite mer koll på hur de olika 

motivationsteorierna fungerade skulle de kunna få större disciplin på sina anställda och 

undvika onödiga diskussioner och motstridiga medarbetare. Det vi frågar oss nu är varför det 

inte har införts några motivationsutbildningar redan innan. Mestadels av personalcheferna var 

utbildade på högskolor runt om i Sverige och det är konstigt varför de inte tyckte att 

motivation var något att sätta upp på agendan.  
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Det vi såg som en stor likhet i både de manliga och de kvinnliga personalcheferna var deras 

sätt att analysera nuläget. Det är inget som skiljer dem åt, det spelar ingen roll om man är en 

kvinnlig eller en manlig personalchef. Det som också var mycket intressant var att både 

männens och kvinnornas ledord i sitt sätt att leda handlade om tydlighet, lyhördhet och 

synlighet. En annan sak som vi såg som var en stor skillnad mellan de manliga och de 

kvinnliga personalcheferna var att männen hade en större förmåga att stänga av alla andra 

känslor när de gick till jobbet. Kvinnorna lät känslorna styra mer och visade mer öppet hur de 

kände för ett visst beslut eller för en viss angelägenhet.  

 

Det fanns en skillnad i hur de manliga och de kvinnliga personalcheferna pratade under 

intervjuerna. De kvinnliga personalcheferna kunde lättare erkänna att de hade fel, vilket vi 

anser är positivt då en bra ledare måste kunna medge sina misstag och lära sig av dem. De 

manliga personalcheferna var inte lika benägna erkänna fel vilket kan visa på att de var mer 

självsäkra i sitt ledarskap, men detta behöver inte ses som något positivt. Kvinnorna var även 

mer narrativa i sin genomgång än vad männen var vilket resulterade i att deras ledarstil kom 

fram mer naturligt under intervjun och kändes på det sättet också lite mer äkta.  

 

Avslutningsvis har vi kommit fram till att det är svårt att se några tydliga skillnader mellan 

manliga och kvinnliga personalchefer och deras sätt att leda, men skillnaderna finns där ifall 

man tittar mer noggrant. Vi har identifierat vissa skillnader så som att de männen vi 

intervjuade var lite mer situationsanpassade än de kvinnor som vi intervjuade. De kvinnliga 

personalcheferna lutade istället åt ett mer coachande ledarskap. Vi tycker oss också se att 

kvinnorna hade lite mer empati än männen. Samtidigt var männen mer strukturerade och hade 

lite mer koll på sina anställda. Även ifall vi kunde upptäcka dessa skillnader mellan de 

manliga och de kvinnliga personalcheferna är vi tveksamma till om dessa skillnader i sig är 

tillräckligt starka för att vi ska kunna säga med säkerhet att det beror på könet hur en 

personalchef är i sitt ledarskap. Det finns en möjlighet till att det även kan bero på individen 

och inte könet, men detta måste vi låta vara osagt.  

 

Vår slutsats är alltså att det finns vissa skillnader mellan manliga och kvinnliga 

personalchefer. Vad dessa skillnader beror på är dock mer tveksamt och svårt för oss att 

styrka. Vi har nu även en större förståelse till varför det finns så mycket forskning om manliga 

och kvinnliga ledare. Det är antagligen för att ett tydligt svar är oerhört svårt att åstadkomma, 

om ens möjligt, att få fram. Det vi har kommit fram till är ett svar i sig, men kanske inte det 

tydliga och uttryckliga svar vi önskade att få fram.  
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7 Avslutande diskussion 
 

I den avslutande diskussionen kommer vi att ta upp våra egna tankar kring ämnet. Vi kommer 

även att diskutera kring studien av manliga och kvinnliga personalchefer samt vad vi har lärt 

oss under uppsatsens gång, vad vi kunde gjort annorlunda, vad vi har gjort bra samt ge 

förslag till vidare studier inom området manligt och kvinnligt ledarskap. 
 

När vi kom fram till att vi skulle skriva om manliga och kvinnliga personalchefer och då 

började läsa olika vetenskapliga artiklar fick vi någonstans en sanning i det som skrevs. 

Däremot när vi kom ut i verkligheten och intervjuade våra personalchefer fick vi delvis en 

annan bild av verkligheten. Verkligheten var inte riktigt lika svart och vit som vissa av de 

vetenskapliga artiklarna och böckerna vi hade läst underströk att det är. Detta visar att det 

finns mer än bara en sanning eller att sanningen är olika för olika personer. 

 

Enligt vår undersökning skilde det inte speciellt mycket mellan de manliga och kvinnliga 

personalcheferna som vi intervjuade, men vi hittade några relativt tydliga skillnader. Vi har 

förhoppningar att personalchefer, men också andra chefer som läser denna uppsats, kommer 

att utvärdera sitt egna sätt att leda och hur de ställer sig till motivationsutbildningar av de 

anställda.  

 

Det som vi i efterhand har tänkt på är att vi kunde ha valt inriktningen lite tidigare än vad vi 

gjorde eftersom vi velade lite fram och tillbaka vad som skulle vara vår huvudsakliga fråga. 

Vi borde haft en tydligare ram om vad det var vi senare skulle analysera. När vi skulle göra 

intervjufrågorna till våra personalchefer kunde vi varit mer djärva och vågat fråga mer än de 

frågorna vi kommit fram till. På så sätt hade vi kunnat ställa personalcheferna mot väggen och 

verkligen fått fram något som de inte skulle sagt annars. Eftersom vi hade ganska snälla 

frågor hade vi inte en så stor chans att analysera dolda aspekter hos våra personalchefer vilket 

annars kunde varit en intressant infallsvinkel i vår uppsats. 

 

I vår uppsats kom vi enbart fram till en liten del av problematiken kring manligt och kvinnligt 

ledarskap och detta var vi medvetna om när vi skrev uppsatsen. Vi har intervjuat åtta stycken 

personalchefer runt om i Boråsområdet och det skulle vara fel att säga att det vi har kommit 

fram till med säkerhet även är relevant för andra delar i Sverige. Emellertid tror vi att 

eftersom vi har fått med personalchefer inom både den offentliga sektorn och inom den 

privata sektorn att vår uppsats har större sanning i sig än de uppsatser som enbart fokuserar på 

antingen offentliga eller privata sektorn. Det hoppas vi att läsare reflekterar över och då 

skapar en sanning utifrån deras situation och preferenser i arbetslivet. Varje situation är unik 

så som varje personalchef är unik på sitt sätt.  

 

Det som vi känner att vi har lyckats bra med är att vi var ute i god tid och mailade till 

potentiella personalchefer som skulle vara intressant att träffa och intervjua. Vi anser att vårt 

metodval var ett mycket bra val till vårt uppsatsämne då vi ville fånga individernas egna 

berättelser. Vi kom tidigt fram till att vi ville intervjua olika personalchefer och inte göra 

någon enkätundersökning. Vi anser också att den teoretiska referensram vi har skrivit täcker 

det som vi också var ute efter, dock finns det säkert något vi kunde tagit med mer. Det vi 

också nu i efterhand är nöjda med är att vi lade upp arbetet så pass strukturerat som vi gjorde. 

På det sättet har vi inte behövt stressa till oss texter som vi inte varit helt nöjda med.  

 

Till framtida studenter kan vi rekommendera att fortsätta på vår inriktning mellan manliga och 

kvinnliga personalchefer. Det som kan vara intressant att kolla närmare på är att först 
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intervjua en kvinnlig personalchef och sedan en manlig personalchef och se vad de har att 

säga. Därefter stanna kvar på företaget eller organisationen och se hur de arbetar i 

verkligheten och sedan analysera skillnaderna i utfallen. På så vis går det att få en mer 

verklighetstrogen bild av hur både kvinnliga och manliga personalchefer verkligen använder 

sig av det de menar på i intervjuerna. En annan intressant aspekt att ta upp är att ha samma 

upplägg som vi hade, det vill säga att intervjua fyra manliga och fyra kvinnliga 

personalchefer, fast inrikta sig på andra områden. På så sätt kan andra studenter referera till 

vår slutsats och jämföra dessa när de har kommit fram till sin slutsats, och då se om vi fick 

samma svar, eller varför vi inte fick det. Det som också hade varit en intressant aspekt skulle 

vara att ta med hur de anställda upplever sin personalchef. Detta kan göras på många olika sätt 

men för att få ett övergripande svar hade det varit bra att göra en enkätundersökning hos de 

anställda för att sedan jämföra det med vilket svar personalchefen hade svarat. Även här är det 

viktigt att ta med både kvinnliga och manliga personalchefer. Det som vi tror stoppar många 

studenter när de ska skriva sin uppsats är att det inte finns tillräckligt med tid och den tiden vi 

har måste användas till fullo. Det gör att både intervjuer och observationer samt intervjuer och 

enkätundersökningar kan vara svårt att göra eftersom tiden helt enkelt inte räcker till båda 

dessa infallsvinklar. 

 

Trots att vi kanske inte lyckades få fram det tydliga svar som vi hade önskat anser vi ändå att 

denna uppsats har gett oss mycket och förhoppningsvis även gett andra läsare en djupare 

inblick i manligt och kvinnligt ledarskap med inriktning mot personalchefer. Det finns 

skillnader mellan manliga och kvinnliga ledare, men vad dessa beror på går inte alltid att säga. 

Vi anser också att skillnaden mellan manliga och kvinnliga ledare egentligen inte borde vara 

större än vad vi själva gör det till. 
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Bilaga 1: Brev till de intervjuade 
 

Hej, 

Vi är två studenter som läser kandidatåret i ekonomi med inriktning management på 

Högskolan i Borås. 

 

För närvarande arbetar vi med vår kandidatuppsats och vi ska undersöka skillnaderna mellan 

manliga och kvinnliga personalchefer. För att kunna genomföra denna undersökning behöver 

vi intervjua åtta stycken personalchefer, fyra manliga personalchefer och fyra kvinnliga 

personalchefer. 

 

Syftet med uppsatsen är att få reda på om det finns några skillnader mellan kvinnliga och 

manliga personalchefer.  

 

Vi har tagit kontakt med dig i hopp om att få kunna intervjua dig! 

 

Intervjun som vi kommer att göra kommer endast att användas till vår kandidatuppsats. Du 

som intervjuas kommer självklart kunna vara anonym om så önskas. Vi kommer att spela in 

intervjun för att lättare kunna gå tillbaka och lyssna på vad ni har sagt. När vår 

kandidatuppsats senare är färdig och godkänd kommer den inspelade intervjun att förstöras. 

Vi beräknar att intervjun kommer att ta ungefär en timme. Tidpunkten för intervjun behöver 

ske någon gång i april.  

 

Om du skulle vilja ta del av vår färdigställda kandidatuppsats skickar vi gärna den till dig när 

den är rättad och godkänd. 

 

Vi skulle vara mycket tacksamma om du skulle ställa upp på en intervju med oss. Om du har 

några frågor eller funderingar är det bara att kontakta oss, antingen via mail eller via telefon: 

 

 

Nina Johansson tele nr 0736677417  mail: S093254@student.hb.se 

 

Carolina Hyväri Pansar tele nr 0762500005 mail: s112651@student.hb.se 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Nina Johansson och Carolina Hyväri Pansar 
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Bilaga 2: Intervjufrågorna 
 

Inledning 

 

Hur många år har du arbetat som personalchef?  

(På andra ställen, eller bara på det nuvarande företaget?) 

 

Vad har du för utbildning? 

 

Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

 

Ledarskap 

 

Försök beskriva ditt sätt att leda och hur du utövar dit ledarskap. 

 

Vad för slags bra ledaregenskaper anser du själv att du har? 

 

Vilka mindre bra egenskaper som ledare anser du att du har? 

 

Hur fattar du dina beslut?  

(Är det enskilda beslut eller fattas besluten tillsammans med andra?) 

 

Tycker du att du har en nära relation till dina anställda?  

(Är det nödvändigt att ha en nära relation till sina anställda?) 

 

Ger du tydliga direktiv till dina anställda eller låter du de arbeta självständigt?  

(Varför/varför inte?) 

 

Vad tror du det är som gör att dina anställda lyssnar på dig? 

 

På vilket sätt visar du uppskattning när din personal gör bra ifrån sig?  

 

Och tvärtom, om en person gör dåligt ifrån sig, hur hanterar du det? 

 

Motivation 

 

Har ni haft utbildningar i motivation på företaget eller på tidigare arbetsplats? 

 

Sitter ni ner med varje anställd och gör upp en karriärplan, så att de anställda får växa och 

utvecklas utifrån deras premisser? 

 

Hur jobbar du för att motivera dina anställda? 

(Att det kommer ut rätt till dem anställda) 

 

Vad anser du funkar bäst på personalen? Vad funkar inte? Varför? 

 

Är det mycket eget ansvar som personalchef eller finns påtryckningar från företagets ledning? 

 

Om du till exempel inte får med en person, hur hanterar du situationen?  
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Hur jobbar du med tidsaspekten? Jobbar ni långsiktigt eller med kortsiktiga mål? 

 

Hur mycket får du som personalchef säga till om i möten angående motivation i 

chefssammanhang? 

 

Har du haft användning av någon utav motivationsteorierna i ditt arbete? 

 

Rutar ni in era anställda i olika boxar, till exempel de som har mer behov av makt, eller behov 

av samhörighet, behov av prestation? Vad ger det er i så fall? 

 

Hittar ni tid för att kollegorna ska träffa varandra under arbetstid, utan att de måste? 

 

Avslutning 

 

Hur ser du på förändringar i företaget? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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