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Abstrakt 
Sverige är och har länge varit ett land som ligger i framkant när det gäller 

jämställdhetspolitik, trots detta fortsätter männen att dominera de ledande positionerna. Syftet 

med denna studie är att undersöka chefer inom en organisation i bilbranschen, för att urskilja 

hur de ser på ledarskap, rekrytering och kvinnors möjligheter att avancera till chefspositioner. 

Åtta chefer på olika anläggningar inom samma organisation intervjuades semistrukturerat. 

Samtliga chefer i studien är män, eftersom vi vill utöka den tidigare forskningen med ett 

perspektiv från de som står överst i maktordningen. Empirin analyserades med hjälp teorier 

om homosocial reproduktion, oreflekterad/reflekterad magkänsla, beslutsfattande med system 

1 och 2, rollöverensstämmelse och tre synsätt på kvinnligt ledarskap. Utifrån empirin gjordes 

även jämförelser med den tidigare forskningen som bland annat behandlar homosocialitet och 

kvinnor och mäns möjligheter att bli chef. Slutsatsen av studien är bland annat att cheferna 

visar homogena mönster mellan hur de beskriver sig själva och vad de söker efter hos en 

chefskandidat. Samtidigt använder de gärna sig av magkänsla vid rekrytering, vilket kan öka 

risken för homosocial reproduktion. Detta kan eventuellt hindra kvinnor att båda träda in i och 

avancera till chefspositioner i organisationen. Vissa av cheferna talar om en kultur som finns i 

företaget där kvinnor har svårare att bli accepterade som chefer än män. Ett annat mönster vi 

finner i empirin är att cheferna uppvisar föreställningar som överensstämmer med teorin om 

rollöverensstämmelse. Att den kvinnliga könsrollen och ledarskapsrollen är svåra att förena är 

ytterligare en potentiell bidragande faktor till att kvinnliga chefer möter hinder både vid 

avancemang till högre positioner och i sin roll som ledare. Flera av cheferna uppmärksammar 

att det finns strukturella problem som hindrar kvinnor från att bli chefer generellt i samhället, 

dock är det få som uppger att de ser några strukturella problem eller att kvinnor skulle möta 

hinder inom den egna organisationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 

 

Vi vill rikta ett speciellt tack till organisationen som tillät oss utföra studien hos dem och de 

modiga cheferna som deltog. Vi hoppas att ni känner er stolta över ert deltagande samt er 

medverkan till att föra forskningen framåt. Slutligen vill vi även tacka vår handledare, Danka 

Miscevic, för hennes engagemang och stöttning under processen.  

 

Stort tack! 

Emelie Larsson & Tova Johansson  
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1 Inledning 
Sverige tillhör ett av världens mest jämställda länder, trots detta fortsätter kvinnor att vara 

underrepresenterade i ledande positioner. Statistiska centralbyrån (2018) rapporterar att endast 

31 procent av totala antalet chefer inom privat sektor är kvinnor. Flest kvinnor finner vi bland 

mellanchefer och ju högre upp i företagsledningen vi kommer desto färre kvinnor finns 

representerade. På VD-poster i samtliga sektorer ligger siffran skrämmande lågt på ca 20 

procent (Europaportalen, 2019). Störst skillnader finner vi inom mansdominerade branscher, 

exempelvis inom bygg och anläggning där endast 8 procent av driftcheferna är kvinnor (SCB, 

2018). Sverige har en välutvecklad lagstiftning för att motverka diskriminering i arbetslivet 

och arbetsgivare är skyldiga att arbeta för jämställda arbetsplatser genom kartläggning, 

riskbedömning, åtgärder samt uppföljning av åtgärder, (Diskrimineringsombudsmannen, 

2019). Trots diskrimineringslagen samt en ökad kunskap och förståelse kring ojämställdhet i 

samhället och på arbetsplatserna, fortsätter män att dominera de ledande positionerna. Med 

ovanstående aspekter som utgångspunkt är det därför ett intressant vetenskapligt problem, och 

vi vill därför undersöka potentiella förklaringar till varför strukturerna och maktordningen 

bibehålls. I denna studie tar vi avstamp där utmaningarna tycks vara som störst, inom en 

mansdominerad bransch på en organisation inom bilbranschen. Bilbranschen är och har alltid 

varit en bransch dominerad av män, på alla nivåer (SCB, 2017). Tidigare forskning om 

kvinnors möjligheter att avancera till chefsnivå oavsett bransch har ofta haft sin utgångspunkt 

i kvinnors egna upplevelser av hindren de möter, (Fogelberg & Eriksson, 2011, s.358-359). Vi 

vill istället undersöka fenomenet från den privilegierades perspektiv, från de som sitter på den 

största makten och hur de ser på kvinnors underrepresentation i ledande positioner. Vi tittar 

närmare på hur de beskriver ledarskapet och vilka strategier de använder sig av vid 

chefsrekryteringar för att se om detta kan ha betydelse för kvinnors möjligheter att bli chef i 

organisationen.  

 

1.1 Syfte och Frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka och förstå manliga chefers föreställningar om ledarskap samt 

vilka strategier de tillämpar vid chefsrekryteringar i en organisation inom bilbranschen. 

Vidare studeras chefernas syn på kvinnors möjligheter att avancera till en chefsposition.  

Syftet preciseras närmare i frågeställningarna nedan; 

 

 

● Vilka föreställningar om ledarskap finns hos manliga chefer inom bilbranschen? 

 

● Vilka centrala strategier tillämpar de manliga cheferna vid chefsrekrytering inom 

organisationen?  

 

● Hur ser de manliga chefernas resonemang ut angående kvinnors möjlighet att avancera 

till chefspositioner i organisationen? 

 

1.2 Avgränsningar 

Vi har valt att utföra vår studie på en organisation inom bilbranschen. Organisationen är en 

mansdominerad arbetsplats och könssegregerad både vertikalt och horisontellt. Exempelvis är 

en väldigt liten andel av hela organisationens platschefer kvinnor och på chefsnivåerna över 

platschefsnivå finns inga kvinnor representerade alls. Eftersom det är de högre cheferna i en 
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organisation som agerar gatekeepers till vem som kommer in i organisationen och vilka som 

ges möjlighet att bli chefer, så har vi valt att avgränsa oss till chefer som har andra 

chefer/arbetsledare under sig. Valet att avgränsa oss endast till manliga chefer är för att 

tidigare studier till övervägande del utgått från kvinnors upplevelser och vi ville undersöka 

fenomenet från männens perspektiv. 

  

1.3  Begreppsdefinition 

Chef eller Ledare - Idag är det vanligt förekommande att det görs en distinktion mellan 

ledare och chef eller ledarskap och chefskap. Att chefer bygger sitt chefskap utifrån sin 

formella makt och arbetar med byråkratiska processer medan ledare bygger sitt ledarskap på 

personliga egenskaper, leder genom icke-tvingande medel och arbetar med visioner 

(Alvesson, 2009, s.136-37). I vår studie figurerar chefer och ledare parallellt med varandra, vi 

har alltså inte gjort någon skillnad på ordens betydelse. 

 

Kvinnliga och manliga chefer/ledare - I vår studie används uttrycken ”kvinnliga” och 

”manliga” chefer/ledare frekvent. Dessa uttryck syftar inte till att ta ställning till huruvida 

ledarna är “manliga” eller “kvinnliga” i sitt uttryck utan för att förtydliga om det är en man 

eller kvinna som avses.  

  

2 Tidigare forskning 
Tidigare forskning och statistik kring manliga och kvinnliga ledare varierar stort mellan olika 

länder. Dock kan man ändå se en trend i att kvinnor börjar få genomslag och fler människor 

än någonsin har någon gång haft en kvinnlig chef. Trots detta visar vissa studier att det finns 

tecken kvar på attityder där människor föredrar en man som chef. Exempelvis visar en 

undersökning som gjordes i USA 2006 att dubbelt så många föredrog en man som chef istället 

för en kvinna (respondenterna hade även ett neutralt val), (Powell, 2010, s.3). Scholten och 

Witmer ser ett mönster där lovord om “jämställdhet” ofta bara blir tomma ord. Policys och 

regler om lika villkor för män och kvinnor vid karriärutveckling blir obetydliga när företag 

avstår från att analysera sina normer och idéer kring den ideala ledaren. Detta kan skapa en 

ängslan hos kvinnor då de tror att de har samma möjligheter som män att avancera i företaget 

samtidigt som verkligheten inte riktigt ser ut så. (Scholten & Witmer, 2017, s.59-62). 

 

Trots den distinkta ojämlikheten mellan män och kvinnor som ledare så har flera studier gjorts 

som visar att det inte finns någon stor skillnad mellan könen utan de presterar egentligen lika 

bra och effektivt. Man har också genom studier sett att kvinnors prestationer bedöms som 

sämre än mäns trots att de utfört uppgifter likartat. En slutsats som eventuellt kan dras av detta 

är att det inte är kompetens som avgör den organisatoriska framgången att bli chef mellan en 

kvinna och en man. Det som hindrar kvinnorna är istället attityder på företagen som hämmar 

dem från att göra ett effektivt arbete. Organisationer behöver därmed ta sitt ansvar i att forma 

en kultur där kvinnliga ledare frodas istället för att motarbetas utifrån irrelevanta grunder. 

Tyvärr så möts ofta kvinnor av motsatsen; företag som undviker att se strukturella mönster 

och istället förklarar problemen med individuella brister  (Powell, 2010, s.4-8), (Scholten & 

Witmer, 2017, s.59-62).  

 

Holgersson (2003) och (2006) har gjort två studier, och Scholten och Witmer (2017) har gjort 

en studie kring hur diskriminering förekommer under rekrytering genom homosocial 

reproduktion. Holgersson (2003) kommer fram till att homosocialitet är starkt rotat i företag 
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och är anledningen till varför ledande positioner domineras av män. Hon utvecklar även detta 

genom att säga att homosocial reproduktion inte bara skapar en könsordning som gynnar män 

organisatoriskt utan även i samhället. Den homosociala reproduktionen konstruerar en bild av 

att kvinnan är bristfällig och därmed inte passar in i flertalet sammanhang. Ett av Holgerssons 

förslag till förändring är att formalisera rekryteringsprocessen och se till att skapa kravprofiler 

där alla människor har samma förutsättningar att uppnå dem. Det ska inte finnas krav som 

utesluter människor exempelvis på grund av deras kön eller bakgrund, (Holgersson, 2003, 

s.191-221).  

 

En studie av Lombard (2018) visar dock på att möjligheterna för kvinnor och män upplevs 

som lika av den operativa personalen inom en organisation. Studien är kvantitativ och visar 

inte på några signifikanta skillnader varken när det kommer till möjligheter att avancera, 

familjepåverkan eller potential till socialt kapital. Nödvändiga detaljer att lägga märke till 

enligt forskaren själv är dock att organisationen är kvinnodominerad. Studien visar dock att 

mönster som att den manliga representationen ökar ju högre upp i hierarkin man undersöker 

finns även på kvinnodominerade arbetsplatser, (Lombard, 2018, s.226-229). Undersöker man 

studier gjorda på mansdominerade arbetsplatser verkar resultaten bli annorlunda. Gustavsson 

och Fogelberg (2010) utförde en studie på en mansdominerad arbetsplats där det tydligt 

framkom att kvinnor inte alls hade samma möjligheter som män att klättra vertikalt inom 

företaget. Kvinnorna fick inte träda in i de sociala sammanhang som behövdes för att 

avancera till chefspositioner, vilket gjorde deras sociala kapital lidande. Inom dessa sociala 

sammanhang, dit kvinnor inte har axess, fanns stora möjligheter att lära sig om 

karriärutveckling samt möjlighet att utveckla det nätverk som behövs för ändamålet. 

Kvinnorna hade istället tillträde till nätverk som uppmuntrade lärandet i det aktuella arbetet 

och utveckling av relationer. På grund av detta var det lättare för männen att klättra uppåt. 

Samtidigt förklarades kvinnornas underrepresentation med kvinnornas individuella brister, 

deras oförmåga att ta för sig och deras huvudansvar för hemmet, (Gustavsson, Fogelberg 

Eriksson, 2010, s.13-17). 

 

För att kvinnor enklare ska kunna klättra uppåt i organisationerna tvingas de ofta anamma 

typiskt manliga attribut. De finns starka föreställningar om hur en ledare ska ”uppföra sig” i 

företagen som Scholten och Witmer undersökte, som främjar ett manligt beteende. Trots att 

det var ett typiskt kvinno-kodat företag (Scholten & Witmer, 2017, s.59-62). Även Eddy och 

Cox (2008, s.77-78) och Powell (2010, s.3) visar på att kopplingen mellan ”man” och 

”ledare” är stark och att detta beror på att ledarpositionerna är dominerade av män. Det är de 

redan befintliga ledarna som skapar bilden av den ideala ledaren samt tar fram och 

implementerar strategier. På grund av att de med mest makt inte vill förlora makten 

reproducerar de ledaridealet samt eftersöker strategier som gynnar dem själva. Fram tills att 

ledarpositionerna byts ut och inte till stor del bara består av vita män så kommer kraven förbli 

desamma, (Powell, 2010, s.3) 

 

Då flertalet av studierna inom ämnet fokuserar på kvinnors tankar och upplevelser så vill vi 

med denna studie skifta fokus till de manliga cheferna. Eftersom majoriteten av cheferna i 

samhället är män och chefer är de som har makten över vem som får möjlighet att bli chef i 

organisationerna är det av intresse att undersöka hur de ser på kvinnors möjligheter att bli 

chef. Vi vill även bidra till forskningsområdet genom att studera bilbranschen som är en 

typiskt mansdominerad arbetsplats då tidigare studier ofta har fokuserat på 

kvinnodominerade- eller mer “könsneutrala” arbetsplatser.  
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3 Teorianknytning  
 

3.1  Homosocial reproduktion - Kanter 

 

En möjlig anledning till varför män dominerar organisationernas ledarpositioner förklarar 

Kanter (1993, s.47-63) med teorin om homosocial reproduktion. Den homosociala 

reproduktionen innebär att män i större utsträckning väljer andra män, det vill säga personer 

som liknar dem själva, i rekrytering av chefer. Fenomenet grundar sig enligt Kanter (1993, s. 

49) i osäkerhet och önskan om tillit i organisationerna. Eftersom man är mer benägen att lita 

på någon som är mer lik sig själv och män dominerar toppositionerna så reproduceras 

maktordningen. 

 

Tillitsproblematiken grundar sig i att det är svårt att bedöma och mäta vad som är bra 

egenskaper för en ledare eller om en ledare gör ett bra jobb. Kriterierna för vad som är bra 

beslut och god ledarskapsförmåga tenderar att bli mer diffusa ju närmare toppen man 

kommer. Högre chefer som jobbar strategiskt måste ofta fatta beslut på ofullständiga fakta 

och utföra icke-rutinorienterade uppgifter, vilket kräver att organisationsledningen måste 

kunna lita på cheferna. I brist på möjligheter att bedöma en god ledare väljer man därför för 

säkerhets skull att rekrytera någon som är lik resten av ledningen utifrån exempelvis liknande 

arbetssätt, social bakgrund och uppförande, (Kanter, 1993, s.52-63) 

 

Enligt Kanter kontrollerar chefer positioner som genererar makt och privilegier så att de 

endast är tillgängliga åt de som passar in, det vill säga de som är lika dem själva. Bristen på 

struktur i toppositionerna kräver att cheferna har ett nära samarbete som bygger på ömsesidig 

tillit och att de delar varandras värderingar. Därför hålls makten inom en sluten cirkel där de 

som inte passar in exkluderas. Hon hävdar att det finns två olika sätt som slutna cirklar 

skapas; antingen utifrån liknande social bakgrund och liknande egenskaper eller genom 

liknande erfarenheter inom företaget, (Kanter, 1993, s. 48-53). 

 

Ju närmare cirkeln man kommer desto svårare är det för personer som inte passar in att ta sig 

in. Dessa personers oförmåga att inkluderas missuppfattas ofta med att de saknar kompetens. 

De personer som inte anses ha de sociala egenskaperna som krävs för att passa in i den 

homogena gruppen av ledare hamnar oftast istället i de ledarpositioner som är mer rutinartade 

i arbetets utförande och bedömningsmöjligheter. Exempelvis blir kvinnor oftare chefer inom 

de områden som kräver mindre social kontakt och företagskommunikation, så som 

administration- eller personalavdelningar istället för att tillsättas som linjechefer eller 

företagsledare, (Kanter, 1993, s.55).   

 

3.2  Oreflekterad och reflekterad magkänsla - Andersson, Hallén 
och Smith samt System 1 och 2 - Kahneman 

Daniel Kahneman har ägnat större delen av sitt liv åt att forska om människans förmåga att 

göra bedömningar och fatta beslut. Han bygger sin forskning utifrån teorin om att intellektet 

är uppbyggt i två system – System 1 och 2, (Kahneman, 2013, s. 27). 

 

●   System 1 fungerar automatiskt och snabbt, med föga eller ingen ansträngning och utan 

någon känsla av medveten styrning. 
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● System 2 ägnar de ansträngande intellektuella aktiviteter som kräver uppmärksamhet, 

till exempel komplicerade beräkningar. System 2:s sätt att fungera förknippas ofta med 

en subjektiv upplevelse av att man har kontroll, gör medvetna val och koncentrerar 

sig. 

 

System 1 använder vi oss av när vi upplever att en situation inte kräver någon närmare analys 

och gör att vi kan fatta snabba beslut. När vi ställs inför komplicerade problem eller när vi 

inser att ett beslut kan få omfattande konsekvenser aktiveras system 2, (Kahneman, 2013, 

s.26-37). Han beskriver också att om ett svar inte dyker upp tillräckligt snabbt på en fråga 

kommer system 1 automatiskt hitta på en närbesläktad fråga som är enklare att besvara. 

Mekanismen kallar han substitution och innebär att man besvarar en annan fråga än den 

ursprungliga frågan (Kahneman, 2013, s.113) 

 

En rekrytering innefattar beslut som kan få förödande konsekvenser och bli ekonomiskt 

kostsamt för ett företag i de fall det blir fel. Det finns därför enligt Andersson, Hallén och 

Smith (2016, s. 57-58) anledning att använda sig av system 2 i rekryteringssamanhang. 

Substitution är enligt dem en vanligt förekommande rekryteringsfälla. Frågan någon som 

rekryterar borde ställa sig inför ett beslut är ”Borde jag anställa, Kim?” men eftersom den 

frågan kräver både tid och eftertanke är det lättare att fråga sig ”Tycker jag om Kim?”. Denna 

fälla leder till att den som rekryterar fattar beslut utan att koppla på system 2 och det finns en 

stor risk för felbedömningar. 

 

Magkänsla är en vanligt förekommande strategi vid rekrytering. Det svåra med magkänsla är 

att bedöma vad som är grundat på relevanta erfarenheter och vad som är omedvetna fördomar.   

Andersson, Hallén och Smith (2016, s. 61-62) utgår från två definitioner av begreppet 

magkänsla, en oreflekterad som hör samman med system 1 och en reflekterad som hör 

samman med system 2. Den reflekterade magkänslan innebär att den som rekryterar lyfter upp 

magkänslan i hjärnan och analyserar den. Rent konkret innebär det att ställa sig frågan 

”Varför gör jag den här bedömningen?” och magkänslan upphör då att vara just en känsla och 

blir istället en analys. Det är enligt Andresson, Hallén och Smith beslut som fattas med 

oreflekterad magkänsla som blir problematiska i rekryteringssammanhang och kan leda till att 

man fattar beslut på fel grunder.  

 

3.3 Rollöverenstämelse - Eagly och Karau 

För att bygga på diskussionen om ”glastaket”, som innebär att kvinnor tenderar att bara nå till 

en viss nivå karriärmässigt innan det tar stopp, presenterar Eagly och Karau (2002, s.573) en 

teori om fördomar mot kvinnliga ledare som de testar mot tillgänglig empirisk forskning. 

Traditionellt har den glesa representationen av kvinnor i högre ledande positioner förklarats 

med brist på kompetens. Bristen på kvinnor har förklarats med kvinnors familjeansvar, att de 

uppvisar färre egenskaper som krävs för att nå högre positioner och att det finns en brist i 

kvinnors engagemang att avancera. Men eftersom forskning visar på mer likheter än olikheter 

mellan kvinnor och män anser Eagly och Karau att det är viktigt att utvärdera ifall det är 

fördomar som är orsaken till kvinnors underrepresentation. De föreslår därför en teori om 

rollöverensstämmelse och fördomar mot kvinnliga ledare. 

  

En förutsättning för att fördomar ska uppstå är att det finns stereotyper för hur något/någon 

ska vara. I allmänhet grundar sig de största fördomarna kring kvinnliga ledare i att kvinnliga 

egenskaper inte sammanfaller med de egenskaper som är stereotypt för ledarskap. Könsroller 

är en social konstruktion som bygger på gemensamma uppfattningar om hur kvinnor och män 
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bör vara. En avgörande del i teorin om socialt konstruerade roller är övertygelsen om att de 

två könen går att hänföra till olika attribut. Kvinnor förväntas initialt värna om andras 

välbefinnande och tillskrivs egenskaper som tillgivenhet, hjälpsamhet, att vara sympatisk, 

känslig, socialt begåvad, omvårdande och mjuk. I motsats förväntas männen vara mer 

bestämda, kontrollerande, självsäkra och beskrivs med egenskaper som att vara aggressiv, 

ambitiös, dominerande, kraftfull, oberoende, självständig, ha stort självförtroende och vara 

mer benägen att agera som ledare. Uppkomsten av fördomar mot kvinnliga ledare grundar sig 

i att den kvinnliga könsrollen inte stämmer överens med förväntningar människor har på en 

ledare. Framgångsrika ledare uppvisar liknande egenskaper vare sig de är kvinnor eller män, 

men eftersom den kvinnliga ledaren uppvisar typiskt manliga egenskaper som är synonymt 

med egenskaper en bra ledare förväntas ha, stämmer det inte överens med hennes roll som 

kvinna, (Eagly & Karau, 2002, s 574). 

   

Teorin om rollöverensstämmelse argumenterar alltså för två typer av fördomar mot kvinnor. 

Den första grundar sig i att kvinnor skulle ha en sämre ledarskapsförmåga än män. Den andra 

i att när kvinnan uppfyller receptet för den ideala ledaren bryter hon samtidigt mot könsrollen 

som kvinna, vilket resulterar i negativa reaktioner från omgivningen. Enligt deras teori beror 

den första fördomen på hur samhället kombinerar egenskaper kopplat till kön och ledare, att 

det finns en bild av kvinnan som mindre auktoritär och att hon därav skulle vara mindre 

kvalificerad för ledarskap. Den andra fördomen beror på att när en kvinna beter sig på ett sätt 

så att kraven för en ledare uppfylls går dessa beteenden mot hur samhället vill att en kvinna 

ska vara. Detta leder till mindre fördelaktiga attityder om kvinnor som ledare, skapar 

svårigheter för kvinnor att få ledarroller och skapar hinder för kvinnor att erkännas som 

duktiga ledare, (Eagly & Karau, 2002, s. 575-576). 

  

I studien framkommer att fördomar om könsroller och ledarskapsroller är vanligare bland män 

än bland kvinnor. Det är också vanligare att kvinnor som uppvisar auktoritära drag som ledare 

framkallar mer negativa reaktioner från män än från kvinnor. Det framkommer även att 

könsrollerna påverkar hur kvinnor agerar som ledare och att kvinnorna tvingas balansera på 

en väldigt smal linje för att inte bli negativt granskade. Ramarna för hur en kvinna bör bete 

sig som ledare är begränsade, hon bör vara feminin men inte för feminin och samtidigt bör 

hon vara lite maskulin men inte för maskulin. Uttrycket ”damn if you do, damn if you don’t” 

beskriver detta på ett bra sätt. Att hela tiden behöva ta hänsyn till att hålla sig på rätt sida av 

linjen kan leda till att kvinnor upplevs som mindre starka och självsäkra än sina manliga 

motsvarigheter, (Eagly & Karau, 2002, s. 589-590). 

 

3.4 Tre synsätt på kvinnligt ledarskap - Wahl 

Enligt Wahl (1995) är synen på ledarskap en social konstruktion. Det finns ingen självklar 

definition av en bra ledare, utan det är något som förändras över tid i relation till det sociala 

sammanhanget. Artikeln är skriven 1995 och då var chefspositionerna ännu mer dominerade 

av män än i dagsläget. Underrepresentationen av kvinnor förklaras ofta med deras brister och 

avsaknad av egenskaper istället för organisatoriska och strukturella problem. Wahl menar 

snarare att problemet ligger i att “ledarskap” och “manlighet” skapas i relation med varandra. 

Begreppen är sociala konstruktioner vars innebörd skapas av människor och deras sociala 

möten. I detta fall så skapas konstruktionen “ledarskap” tillsammans med “manlighet” vilket 

betyder att man inte kan prata om ett idealt ledarskap utan att innefatta manlighet. Det samma 

gäller när man diskuterar manlighet då ledarskap per automatik blir något som naturligt ingår. 

Därmed skapar man ett utanförskap för kvinnor vid diskussion om ledarskap. Till följd av 

detta finns det inte en naturlig självklarhet i dagens diskurs att kvinnor är kvalificerade för 



 

7 

 

ledarpositioner. Wahl presenterar tre olika synsätt som hindrar kvinnor som hon anser är de 

mest dominerande synsätten i debatten, (Wahl, 1995, s.15-19): 

Outnyttjad resurs - Här ser man kvinnor som potentiella ledare och att de är en outnyttjad 

resurs i samhället. Dock förklarar man, ofta på ett diskret sätt, underrepresentationen av 

kvinnliga ledare med att kvinnorna är ”bristfälliga”. Kvinnorna har för lite erfarenheter och 

fel utbildning för att klara av ledarpositioner, eller så saknar de helt enkelt självförtroendet. 

Då denna syn baseras på att kön inte har någon betydelse så måste problemet ligga hos de 

enskilda individerna som då inte lever upp till kraven, (Wahl, 1995, s.19-20).  

Annorlunda resurs - Detta synsätt baseras på en föreställning att kvinnliga ledare ska 

komplettera manliga ledare. De förväntas lösa de problem som män inte kan, med sina 

”kvinnliga egenskaper”. På grund av detta skapas en bild av att kvinnor inte är ”hela” 

människor och individer utan att det endast är deras kvinnliga egenskaper som är önskvärda i 

organisationen. De kvinnliga egenskaperna är samtidigt underordnade alla andra egenskaper. 

Detta skapar en begränsning och ett utanförskap för kvinnliga ledare i organisationer som 

präglas av denna syn. Underförstått bidrar detta synsätt med föreställningen om att 

underrepresentationen av kvinnliga ledare beror på att dessa kvinnliga egenskaper inte har 

behövts, (Wahl, 1995, s.20-21) 

Vill inte göra karriär - Inom det tredje synsättet tror man att kvinnan präglas av en biologisk 

vilja att ta ansvar över familjeomsorgen. Kvinnor vill stanna hemma och därmed inte satsa på 

sin karriär. De saknar även de egenskaper och det självförtroende som krävs för att bli ledare, 

(Wahl, 1995, s.22). 

Ovan har vi presenterat teorier som kommer hjälpa oss förstå den insamlade empirin. Då vi 

med studien avser undersöka rekryteringsstrategier har vi valt att använda oss av teorier om 

homosocial reproduktion och magkänsla som är välkända teorier inom 

rekryteringsforskningen. Teorierna om tre synsätt på kvinnligt ledarskap och 

rollöverensstämmelse hjälper oss att förstå vår tredje forskningsfråga om chefernas syn på 

kvinnor som ledare och kvinnors möjligheter att bli chef. 

4 Metod 
Nedan kommer studiens tillvägagångssätt och strategier presenteras.  

 

4.1 Metodval 

I enlighet med vårt syfte att undersöka chefernas tankar om kvinnor i ledande positioner, 

strategier vid chefsrekrytering samt deras föreställningar kring ledarskap har vi valt en 

kvalitativ ansats för studien. Detta på grund av att vi söker en ökad förståelse utifrån 

chefernas subjektiva upplevelser som går i led med hur Justesen och Mik-Meyers beskriver 

den kvalitativa metoden (2011, s.13). Vi undersöker i vår studie ett specifikt fall med 

förhoppningen om att resultaten ska kunna användas som vägledande för andra fall, vilket 

sammanfaller med det fenomenologiska perspektivet enligt Justesen och Mik-Meyers (2011, 

s.39). Bryman (2011, s.32-33) menar att det fenomenologiska perspektivet bidrar till en 

förståelse för människans handlingar eftersom perspektivet utgår från hur individer skapar 

mening i den värld de lever i och att de sedan agerar utefter dem. I vår studie tittar vi 

exempelvis på hur cheferna ser på ledarskap, alltså vilken mening de tillskriver ledarskapet, 

och hur detta kan hindra kvinnor från att bli chefer i organisationen, det vill säga hur cheferna 

agerar utifrån meningen de tillskriver ledarskapet.  
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Vi har valt en abduktiv ansats för studien, eller att sätta teorin inom parantes som Aspers 

uttrycker det (2011). Det innebär ett mellanläge mellan den deduktiva och induktiva ansatsen, 

där målet är att ge empirin en möjlighet att ”slå tillbaka” mot teorin som man utgår ifrån. 

Detta är ett så kallat växlande perspektiv, mellan teori och empiri. Begrepp och mönster som 

teorin föreslår utgör en riktning mot vad som bör studeras och skapar en ram för studien. 

Genom detta växlande angreppssätt kan vi komplettera teorin med andra teorier för att skapa 

nya dimensioner (Aspers, 2011, s.99-101). Tidigare forskning och teorier vägledde oss både i 

skapandet av vår frågeställning och i vår intervjuguide. Den insamlade empirin vägledde oss 

senare till att utöka vår teoretiska grund och att hitta fler nyanser. Ett exempel på hur vi 

arbetade abduktivt i vår studie var att vi från början hade en idé om att vi ville undersöka ifall 

cheferna talade om ledare med stereotypt manliga egenskaper, för att eventuellt upptäcka 

mönster kopplat till mannen som ideal ledare. När vi hade samlat in vår empiri insåg vi dock 

att det inte var de stereotypa egenskaperna som var det intressanta utan att cheferna snarare 

uppvisade homosociala mönster. Vi övergav därför vår första tanke och bytte riktning på 

analysen. Vi utvecklade istället studien efter vad vi fann i empirin och gav analysen mer djup.  

 

 

4.2 Urval  

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har vi använt oss av ett strategiskt 

målstyrt urval. Det målstyrda urvalet innebär att man strategiskt väljer ut intervjupersoner 

som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011, s.434). På grund av att vi som 

forskare redan hade kännedom om organisationen sedan tidigare, då en av oss är anställd på 

organisationens HR-avdelning, visste vi redan vilka intervjupersoner som skulle kunna vara 

intressanta för studien. Vi valde ut åtta män i chefsposition med chefer eller arbetsledare 

under sig som studiens intervjupersoner. Motivet till deras position var för att de skulle kunna 

uttrycka sig kring chefsrekryteringar och för att kunna analysera hur deras syn på ledarskap 

kan tänkas påverka kvinnors möjligheter att bli chef i företaget. Anledningen till att vi endast 

valde män i chefsposition var vårt intresse att undersöka fenomenet ur mäns perspektiv. 

Tidigare forskning har tenderat att fokusera på kvinnor och deras brister, därmed skiftar denna 

studie fokus till de som ofta sitter på makten vid chefsrekryteringar (Fogelberg Eriksson, 

2011, s.359). 

 

4.3 Presentation av respondenter 

För att tillgodose anonymiteten i vår studie namnger vi våra chefer med fiktiva namn. Att 

berätta vilken avdelning de är chef över eller deras titel skulle sannolikt avslöja personens 

identitet, därför undviker vi detta då vi inte vill riskera att resultatet går att koppla till 

specifika personer. Även om vi inte undersöker aspekten ålder i vår studie kan ålder ändå vara 

intressant att ta hänsyn till. För att säkerställa anonymiteten presenterar vi endast 

åldersspannet hos cheferna; 25-45 år och 45-65 år. De som är mellan 25-45 år är Jonas, Alfred 

och Edvin. Rasmus, Bengt, Åke, Sven och Kalle är 45-65 år.  

 

4.4  Material 

Vi har i studien använt oss av en semistrukturerad intervjuguide (Se bilaga 1) för att samla in 

vår empiri. Den semistrukturerade intervjun utgår från specifika teman eller frågor men 

öppnar upp för följdfrågor och flexibilitet i intervjupersonens svar (Bryman, 2011 s.415). 

Detta skapar förutsättningar för att hitta nyanser och mönster som vi eventuellt annars skulle 
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gått miste om vid användning av en striktare struktur. Vår intervjuguide skapades med vår 

frågeställning och teorier som utgångspunkt och är indelad i tre olika teman; 1) 

Föreställningar om ledarskap – Den ideala ledaren, där vi bland annat ställer frågor om hur 

cheferna ser på sitt eget ledarskap samt vilka egenskaper de uppskattat mest hos den bästa 

chef de haft. 2) Strategier vid chefsrekrytering, där vi bland annat ställer frågor om vad 

cheferna letar efter hos en potentiell chefskandidat samt vad de gör för att försöka vara 

objektiva i sin bedömning av kandidater. 3) Kvinnors hinder/möjligheter att bli chef, där vi 

bland annat ställer frågor om hur cheferna ser på kvinnor och mäns möjlighet att bli chef, syn 

på kvinnor och män som ledare samt vad de tror är anledningen till att kvinnor är 

underrepresenterade i ledande positioner. 

  

Vi har uteslutande använt oss av öppna frågor och varit noga med att exempelvis börja 

frågorna med ”Hur” istället för ”Varför”. Detta för att uppmuntra till öppna och detaljerade 

svar som utgår från deras subjektiva upplevelse. Enligt Becker (2008, s.69-70) tenderar 

människor att hamna i försvarsposition när de får frågor som börjar med ”Varför” eftersom de 

känner sig skyldiga att förklara någonting eller ge skäl till varför de tycker på ett visst sätt. 

Frågor som börjar med ”Hur” inbjuder intervjupersonerna att istället svara på ett sätt som 

passar dem och ger därför utförligare svar. 

  

4.5 Tillvägagångssätt 

När vi hade beslutat oss för vilken typ av studie vi ville göra kontaktade vi en person på den 

aktuella organisationens HR-avdelning, presenterade studien samt bad om tillstånd att få 

utföra studien. När vi fick detta godkänt gick vi vidare med att kontakta cheferna som vi 

önskade skulle medverka via mail. I mailet presenterade vi studien kort samt frågade om de 

ville medverka. Alla chefer tackade ja och fick då ett informationsbrev via mail som beskrev 

deras rättigheter vid medverkan. Informationsbrevet innehöll även en del där cheferna 

skriftligen skulle ge sitt samtycke till att delta i studien, på grund av lagstadgade regler 

avseende personuppgifter (GDPR). Intervjuerna utfördes under en två-veckors period och 

började med en pilotintervju. Vi upplevde att vår intervjuguide gav oss ett bra utfall under 

pilotintervjun och valde därför att tillräkna resultatet av denna i vår studie. Således gjordes 

inga ändringar i intervjuguiden mellan pilotintervjun och resterande intervjuer.       

  

Intervjuerna varade allt från 30 - 70 minuter och utfördes på olika arbetsplatser inom 

organisationen där respektive chef arbetar. Vi frågade om godkännande att spela in 

intervjuerna, både i informationsbrevet samt vid intervjutillfället, för att kunna transkribera 

materialet efteråt. Vi valde att genomföra de tre första intervjuerna tillsammans för att bli 

samstämmiga i vår intervjuteknik, samt för att se om vi tyckte att alla frågor fungerade i 

praktiken. Resterande intervjuer delades upp mellan oss båda.  

 

Enligt Aspers (2011, s. 158-159) är det inte så klokt att vänta med transkriberingen tills att 

alla intervjuer är gjorda då det är en del av analysen. Genom att göra några intervjuer och 

sedan transkribera dem innan man fortsätter kan man få igång ett samspel mellan teori och 

empiri. Vi transkriberade därför vårt material löpande för att finna eventuella mönster som vi 

kunde vara uppmärksamma på i framtida intervjuer. Vi valde att transkribera varandras 

intervjuer, de vi inte gjorde tillsammans, för att den andre skulle få lära känna materialet från 

de intervjuer denne inte medverkade vid. Transkribering skedde ordagrant, med undantag för 

att upprepning av vissa ord eller exempelvis “Hm” och “Eh” plockades bort, men inte på den 

nivån att innebörden förändrades. Detta kallar Bryman (2011 s. 431) att redigera bort verbala 

tics som respondenter inte är medvetna om att de använder sig av.  
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4.6 Studiens tillförlitlighet och äkthet 

Då detta är en kvalitativ studie kommer studien att kvalitétsbedömas utifrån de alternativa 

kriterierna tillförlitlighet och äkthet som är vanligt förekommande inom den kvalitativa 

forskningen. Dessa begrepp lägger inte lika stor vikt vid mätningen och generaliserbarheten 

som reliabilitet och validitet (Bryman, 2011, s. 351-353) 

 

Tillförlitlighet 

Genom hela studien har metoder och strategier granskats av en handledare som är kunnig 

samt forskar på det aktuella området. Handledaren har delat med sig av kommentarer och 

kritik som har mottagits och tagits i beaktning. Detta ökar trovärdigheten samt pålitligheten 

för studien. Genom att vara transparenta i metodavsnittet för hur studien utförts samt att vår 

förförståelse har redovisats ökar pålitligheten ytterligare, (Bryman, 2011, s. 354-355).  

 

Någonting som var viktigt när vi presenterade empirin i resultatet var att det skulle bli en 

fyllig och tät beskrivning av situationen och respondenterna. Detta ökar överförbarheten som 

är en kvalitativ version av generalisering där utomstående själva ska kunna bedöma om en 

situation går att överföras till en annan, (Bryman, 2011, s.354-355). Ett exempel som skulle 

kunna sänka överförbarheten i vår studie var att flera av cheferna hade svårt att sätta ord på 

sitt eget och det ideala ledarskapet, något som kan indikera på att de inte så ofta får tillfälle att 

reflektera över ledarskap och uttrycka det i ord. Detta ledde till stundtals tunna beskrivningar i 

tema 1 som i sin tur eventuellt kan sänka överförbarheten. Något annat vi även behöver ta i 

beaktning är att cheferna inte tillhör en och samma miljö då de sitter på olika anläggningar, 

därmed kan det vara svårt att göra slutsatser om deras driftställen präglas av samma normer 

och kulturer. Vi drar istället våra slutsatser utifrån den gemensamma nämnaren att de är män 

som chefer inom bilbranschen. 

 

Äkthet 

I sammanställningen av resultatet var det viktigt att olika svar på frågorna presenterades, olika 

typer av synvinklar och inte bara de som bekräftar mönstret. Genom detta och att vi använder 

oss av många citat så får studien enligt Bryman (2011, s.356-357) en ökad äkthet.  

 

Bryman (2011, s.356-357) hävdar också att äktheten ökar om det skapas möjlighet för 

respondenterna att förstå sin sociala situation och om det skapas möjligheter att förändra den. 

Förhoppningsvis kommer studien att bidra till företagets miljö- och jämställdhetsarbete. 

Genom en ge en ökad insikt i hur cheferna tänker om rekrytering och ledarskap kan det bli 

lättare att avgöra vilka åtgärder som eventuellt bör tillämpas för att vidareutveckla arbetet. Vi 

hoppas att studien bidrar till att cheferna själva får en mer nyanserad bild för hur de själva 

samt chefer inom organisationen agerar och resonerar inför chefsrekryteringar, ledarskap och 

kvinnors möjligheter att bli chef. 

 

4.7  Bearbetning och analys av material 

Efter att vi transkriberat alla intervjuer läste vi igenom dessa gemensamt för att 

uppmärksamma olika mönster och teman som framkom i empirin. Vi använde oss sedan av 

färg- och marginalmetoden för att koda materialet. Metoden består i att man gör upp ett 

kodschema som kopplar koder till färg samt utnyttjar marginalerna på sidorna till 

förtydliganden och anteckningar. Denna metod gör materialet överskådligt och underlättar 

analysen (Aspers, 2011 s. 185). Utöver färgkodningen använde vi oss även av siffror i 
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marginalerna för att tydliggöra olika underkategorier till huvudrubrikerna. Nedan följer 

kodningsschemat:  

 

 
 

Utifrån vår kodning skrev vi fram vårt tematiserade resultat. Analysen har som tidigare 

beskrivit skett som en parallell process under hela arbetet, med löpande transkriberingar, tid 

för eftertanke mellan intervjuerna samt att vi har delat tankar och idéer utifrån materialet vi 

fått successivt. Att analysera ett material är en aktiv process och innebär enligt Aspers (2011, 

s.195) att plocka isär materialet i mindre delar för att sedan sätta ihop det igen. Genom att 

resultatet analyseras och relateras mot varandra och mot teorier kan man besvara 

forskningsfrågorna i studien. Teorierna vi valt för studien hjälper oss att analysera och förstå 

vårt material samt att skriva fram eventuella sätt att förstå respondenternas världsbild och 

handlingar på utifrån evidens.     

 

4.8 Förförståelse 

Att inte ha förförståelse för något är nästintill omöjligt och det är därför viktigt att synliggöra 

den och reflektera över den. Becker (2008, s. 23-29) skiljer på substantiella och vetenskapliga 

föreställningar. De substantiella kommer från stereotyper och fördomar vi samlar på oss av 

erfarenheter från samhället och vår omgivning. De vetenskapliga kommer istället från 

vetenskapen, tidigare forskning och teorier. Förförståelsen vi har formar inriktningen på vår 

forskning och vilka svar vi finner i empirin. Vi har både substantiella- och vetenskapliga 

föreställningar med oss in i vår studie. 

  

De vetenskapliga föreställningarna kommer mestadels från vår utbildning och all den litteratur 

och forskning vi har tagit del av i samband med den. Vi har genom utbildningen fördjupat oss 

i jämställdhet kopplat till arbetslivet exempelvis i samband med kurser som rör ledarskap och 

rekrytering. Vi har därför en förförståelse om att kvinnor är underrepresenterade i ledande 

positioner, att mannen är ideal för ledarskap och att ledarskap är manligt konstruerat. Vi 

känner till teorier som förklarar det faktum att män i större utsträckning väljer andra män före 

kvinnor i rekryteringssamanhang eller att rekrytering med magkänsla som främsta redskap 

leder till mindre objektiva bedömningar och ökar chansen för homosocial reproduktion. 

Eftersom vi även har ett personligt intresse för jämställdhetsfrågor har vi båda fördjupat oss 

inom ämnet även utanför vår utbildning. 

  

Våra substantiella föreställningar härstammar troligtvis mestadels från vår erfarenhet som 

kvinnor och/eller människor i samhället samt i arbetslivet. Mycket av det vi har läst i 

kurslitteratur och tidigare forskning har vi även sett med egna ögon ute i verkligheten. 

Troligtvis har även media och sociala medier haft stor inverkan på våra substantiella 

föreställningar. Vi båda har erfarenhet från rekryteringar sedan tidigare, ända upp på 

chefsnivå, och har på nära håll sett hur beslut kan fattas på irrelevanta grunder eller att man 

redan från början har bestämt sig för att kandidaten bör ha ett visst kön för att få jobbet.   

  

Vi har även förförståelse om att jämställdhet är ett känsligt ämne som river upp mycket 

känslor och ibland leder till att människor intar en försvarsposition. Ofta vet människor vad de 

bör säga i jämställdhetsfrågor, de har en önskan om att vara politiskt korrekta, men det är inte 
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alltid att deras handling speglar deras ord. Vi har en föreställning om att diskriminering och 

uttryck för fördomar ofta sker omedvetet och att personen egentligen inte har för avsikt att 

behandla kvinnor och män olika. Vi har också erfarenheter av att kvinnor inte får samma 

auktoritet som chefer och att de oftast måste jobba dubbelt så hårt som en man i en jämlik 

position för att få samma uppskattning för sitt arbete.     

 

4.9  Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har fyra grundprinciper för svensk forskning; Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Nedanstående förtydligande 

av principerna är hämtade från Vetenskapsrådet (u.å, ss.7-14) 

  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagaren om studiens syfte, deras 

uppgift i projektet, vilka villkor som gäller för deltagandet. De ska upplysas om att deras 

deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan, (Vetenskapsrådet u.å, 

s.7).  

  

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta deltagarens samtycke, (Vetenskapsrådet 

u.å, s.9). 

  

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla deltagare i studien ska ges största möjliga 

konfidentialitet. Alla personuppgifter som samlas in ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem, (Vetenskapsrådet u.å, s.12).  

  

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlas in i studien om enskilda personer endast 

får användas i det informerade syftet, med andra ord i forskningsändamål, (Vetenskapsrådet 

u.å, s.14). 

  

Vi har i denna studie tagit hänsyn till ovanstående etiska principer genom att skicka ut tidigare 

nämnt informationsbrev. Brevet innehåller information om principerna ovan samt avslutas 

med att deltagaren skriftligen ger sitt samtycke till deltagandet. Denna rutin infördes av Borås 

Högskola från och med detta år i samband med att nya regler för personuppgiftshantering 

uppkommit (GDPR).       

 

 

5 Resultat 
 

5.1  Föreställningar om ledarskap - Den ideala ledaren. 

 

5.1.1 Självbilden 

Ett återkommande mönster för hur cheferna talar om sitt eget ledarskap är genom att beskriva 

ett demokratiskt och humant ledarskap. De uttrycker hur viktigt det är att involvera 

medarbetarna och att få med sig människor i beslut. Åke beskriver exempelvis sitt ledarskap 

på följande sätt: 

 



 

13 

 

Tycker nog det är väldigt viktigt att alla är med på tåget, på uppgiften, på det som 

vi ska utföra. (...) Jag tror väldigt mycket på att det är vi, att man involverar, att 

man gör det gemensamt. Ja men det är ingen one mans show, du kan inte göra det 

själv, alla behövs ju” - Åke 

 

De flesta av dem talar om att de använder ett coachande ledarskap och att ödmjukhet är en 

viktig egenskap för dem. Näst intill alla cheferna beskriver sig som goda människokännare 

som kan hantera olika typer av människor och att de har lätt för att läsa av och känna in sina 

medarbetare. 

 

Ett annat tydligt mönster är att de beskriver sig som drivna och mål/resultatinriktade samt att 

de poängterar vikten av att vara rak och tydlig, både i kommunikation och i samband med 

mål. Dessa två typer av stilar som cheferna beskriver sitt ledarskap på, som den involverande 

människokännaren och den drivna resultatinriktade ledaren ger Sven ett gott exempel på 

nedan: 

 

(…) jag uppfattar mig som en ganska medmänsklig ledare, jag gillar människor 

och det bästa jag vet är att se andra människor utvecklas. Det är egentligen 

nyckeln tror jag för mitt ledarskap. Sen givetvis målinriktad och driven av KPI:er 

och siffror och så vidare att man vill nå budgetar och uppsatta mål och så vidare 

(…) – Sven 

 

Sammanfattningsvis ser de flesta av cheferna sig som involverande människokännare 

som värdesätter tydlighet. Det är viktigt för dem att känna en drivkraft i att se andra 

människor utvecklas. 

5.1.2 Den ideala ledaren och Chefskandidaten 

Det går att urskilja en tydlig likhet i hur cheferna beskriver sig själva, hur de talar om den 

bästa chef de någonsin haft samt vad de letar efter i potentiella chefskandidater. Stöttning, 

tydlighet och coachande ledarskap verkar vara det cheferna uppskattat mest i tidigare chefer. 

Även här återkommer förmågan att ta sig an olika människor. Jonas beskriver sin bästa chef 

på följande sätt: 

 

”Han var nog ganska tidig med det som idag kallas för coachning mer än leda 

(…) Var duktig på att samla gruppen och pusha (…) Han hittade vägar för att 

coacha alla typer av människor på ett väldigt naturligt sätt” - Jonas 

  

När cheferna letar efter potentiella chefskandidater vill de främst ha ödmjuka 

människokännare som använder coachning och delaktighet i sitt ledarskap. De söker även driv 

och resultatstyrda egenskaper hos potentiella chefer. Nästintill alla cheferna framhåller vikten 

av att vara socialt kompetent. Rasmus uttrycker sig på följande sätt: 

  

”Men att man liksom hittar de knapparna som gör att folk vill göra lite mer. Att 

man ser det att de som kan ta ut det (ur människor) och de som har en möjlighet 

att se alla människor och vet… alltså duktiga människokännare helt enkelt” - 

Rasmus 

 

Sammanfattningsvis nämner cheferna coachande ledarskap som eftersträvansvärt både när de 

talar om den bästa chef de har haft samt vad de letar efter i potentiella chefskandidater. Det 
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framhåller vikten av att vara en god människokännare samt att stöttning är en viktig 

chefsegenskap.     

5.1.3 Föreställningar om skillnader mellan kvinnor och män som ledare 

  

När vi frågade om chefernas syn samt egna upplevelser av medarbetarnas attityder angående 

kvinnor och män som ledare så var många av dem tydliga med att de inte såg några skillnader 

på kvinnor och män som ledare. De hade heller aldrig upplevt sådana attityder från sina 

medarbetare. Bengt uttrycker sig exempelvis på följande sätt: 

  

“Jag tittar inte så på det utan det är från individ till individ, sen om det är man 

eller kvinna det är helt ointressant. Så gör jag inte bedömningarna. Och det 

tycker jag inte är sunt, det ska man inte göra. Anställer man en ledare eller chef, 

det är ju hur den personen agerar som, inte om det är man eller kvinna (...) Jag 

tror inte det finns jättemånga skillnader mellan män och kvinnor men i slutändan 

ska det inte spela någon roll.” - Bengt 

  

Vidare in i diskussionen kring frågan om skillnader eller likheter hos kvinnor och män fast 

mer specifikt om kvinnor som ledare tillägger Bengt följande: 

  

“Ja tittar man på en del kvinnor som är högre upp, de har ju blivit, de har ju 

nästan gått över till manssidan. De är ju mindre kvinnor än vad de var från 

början. De anammar ju mansstilen och så kanske de drar den längre än vad den 

är. Och så blir det inte heller bra. Det är nog, vad är det många kvinnor säger 

“att de måste jobba hårdare” och då driver de det längre och blir någon konstig 

person, med någon annan stil som kanske inte heller är bra. Det gäller nog att 

bromsa då och istället vara kvinna då, för där tror jag man når längre fram”  

- Bengt 

  

Sven ser inte att medarbetarna skulle ha olika syn på kvinnor och män som ledare, men han 

uttrycker precis som Bengt att kvinnor ibland anammar en “manlig ledarstil”: 

  

“...De tjejerna som söker till oss det kanske inte är...de kanske inte är så 

jättekvinnliga heller. Utan, alltså nu menar jag inte det i något negativt men utan 

det kan vara ganska manhaftiga tjejer som har, som hävdas. Det kan bli lite hårt 

nästan så där lite konstigt, har jag stött på fler gånger. (...) De har en jävla tuff 

attityd och att de ska minsann komma in och visa de här killarna vart skåpet ska 

stå. Alltså du vet lite det här, nästan lite det här, nästan lite att man delar ut en 

smäll vid första mötet, amen för att verkligen visa att “jag är en stark kvinna” och 

det är inte alls det jag skulle vilja av en kvinna/tjej i så fall på en sån position. (...) 

jag tror att en kvinna kan till och med vara en fördel för det finns ju ändå en viss 

medmänsklighet det här med mamma/dotter (...) man kan få ut massa ur det som 

skulle kunna utveckla en organisation som jag absolut gärna skulle vilja ha” 

 - Sven 

  

Alfred håller med majoriteten om att kön inte är en relevant faktor vid bedömning av ledare 

utan uttrycker snarare att allt ledarskap är unikt. Dock har han upplevt att det finns en del 

förutfattade meningar om kvinnor på vissa avdelningar. Detta bekräftar även Åke som 

beskriver att vissa män inte accepterar sina kvinnliga chefer utan hellre talar med en annan 

manlig chef. Alfred berättar: 



 

15 

 

 

“...kvinnor måste vara mer kompetenta och vara ännu duktigare för att bli 

accepterade på samma sätt som en man som kanske inte har samma kunskap 

skulle bli. Och så är det säkert här också. Men så här, om en kvinna kan lika 

mycket som en man på samma position *på en specifik avdelning*, det skulle ta 

lite längre tid för kvinnan att bli accepterad men hon skulle bli accepterad. Så det 

finns inget... vad jag har upplevt inget könsdiskriminerande på det sättet utan 

däremot ställer man krav på kunskap.” - Alfred 

  

Några av cheferna uttrycker dock att de ser skillnader mellan kvinnor och män som ledare. De 

framhåller att kvinnor är mjukare och bättre lyssnare än män. Män kan istället vara trubbiga 

och spela på sin auktoritet. Rasmus uppger exempelvis att kvinnors mjukhet kan användas för 

att skapa trivsel på arbetsplatser. När han gjorde sin senaste chefsrekrytering uppger han att 

det visserligen var personens ställning som informell ledare som bidrog till hans beslut att 

tillsätta henne, men att han även tog med hennes mjukare “kvinnliga ledarskap” i 

bedömningen. Han såg detta som en tillgång för att skapa en bättre stämning på avdelningen 

där det tidigare förekommit otrivsel. 

 

Sammanfattningsvis skiljer sig respondenternas upplevelse om kvinnor och män som ledare 

åt. De flesta uttrycker att det inte finns några skillnader mellan könen men talar ändå om att 

visa kvinnor anammar en “manlig stil”. Samtidigt finns det några som uttrycker tydliga 

skillnader och att cheferna till och med kan dra nytta av dessa. 

  

5.2 Strategier vid Chefsrekrytering 

 

5.2.1  Intern rekrytering 

Vid diskussion om chefsrekrytering tog de flesta av respondenterna självmant upp deras 

positiva inställning gentemot intern rekrytering. Några av dem var väldigt tydliga med sin 

ståndpunkt till detta. Exempelvis säger Edvin följande angående chefsrekrytering; 

  

“Ja alltså arbetsledare är ju jättesvårt att rekrytera över lag och sen har väl jag 

många gånger kört det här säkra kortet, alltså jag har lyft någon internt. För då 

har du liksom en bild över hur de jobbar redan, men om man ska rekrytera någon 

från utifrån… ja, det är jättesvårt.” - Edvin 

  

Även Bengt framhåller den interna rekryteringen och säger följande om chefer på företaget: 

  

“Ja, jag kan ju säga att de som lyckas kommer ju underifrån. De kommer inte 

utifrån och aldrig har jobbat inom det här. Det är ju sånt som vi vallar fram 

själva egentligen och det kan vi se på rätt många underchefer att de som når bäst 

resultat är de som varit med länge och kan det här” - Bengt 

  

Flera av respondenterna uttrycker att det känns bra att lyfta folk inom organisationen till 

chefspositioner. Då visar man hela gruppen att det finns möjligheter att avancera till 

chefspositioner i företaget och att människor får utvecklas. Detta kan på så sätt skapa en 

motivation hos medarbetarna att arbeta flitigare. Edvin uttrycker dock även att 

internrekryteringen kan handla om en viss bekvämlighet hos honom personligen och tillägger 

följande; 
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“Ja så det finns mycket fördelar med att lyfta internt. (...) man behöver inte vara 

så petig i intervjuerna heller för har man jobbat ihop i tre-fyra år så känner man 

ju personen ganska bra” - Edvin 

  

I likhet med detta uttrycker även Bengt att internrekrytering är positivt på grund av att det är 

enklare. Han ger också uttryck för något som fler chefer nämner, att de internrekryterar för att 

de upplever att externa kandidater är ett osäkrare kort; 

  

“Det är ju lättare med intern personal för de har du ju sett, du vet ju hur de är 

som människor. Utifrån så vet du ju inte. Då står du ju där, då går du ju på 

kompetens istället och det kanske kan vara någon som har högre kompetens men 

den internt som du i så fall lyfter den har du mycket mer kunskap om (...) för att 

plocka in helt okända människor det gör jag inte längre för att då har jag ingen 

koll på dem. Nä men lite så är det faktiskt, det vågar man inte (...)” - Bengt 

  

Flera motiverar även den interna rekryteringen med att det är viktigt att chefer har kunskap 

kring medarbetarnas arbete och vet hur deras vardag ser ut.  

  

Det framkom i intervjuerna att en övervägande del av cheferna själva sitter på sina positioner 

på grund av internrekrytering. De har själva startat på golvet som exempelvis mekaniker eller 

säljare och har därmed arbetat sig uppåt i företaget. 

 

Sammanfattningsvis är internrekrytering en välanvänd och uppskattad strategi för cheferna 

vid chefsrekrytering. Anledningarna de nämner för att framhålla internrekryteringens positiva 

egenskaper är att det skapar motivation hos medarbetarna, att det är bekvämare samt att det ur 

tillitsperspektiv är mer fördelaktigt. 

  

5.2.2 Magkänsla 

Magkänslan är en återkommande strategi som cheferna använder sig av i 

rekryteringssammanhang. De uttrycker det som att det är viktigt att “klicka” med kandidaten 

och att första intrycket spelar stor roll för beslut de fattar. Edvin uttrycker sig på följande sätt 

när vi pratar om intervjusammanhanget vid en chefsrekrytering och hur han då bedömer en 

kandidat: 

  

”Men det är nog mycket bara den här magkänslan att det är ärligt och det är äkta 

att det inte är skrytigt och på något sätt, vissa kör ju med och försöker spegla och 

på alla möjliga sätt och vis då. Så det är nog mycket magkänslan bara, att det här 

känns bra liksom” - Edvin 

  

Även Sven hänvisar till magkänslan som ett effektivt bedömningsverktyg i 

intervjusammanhang: 

 

”Vid ett intervjutillfälle, visst man kan prata om massor saker men där vill jag 

bara se det här lugnet och det är ju den här klassiska magkänslan som jag, den 

använder jag egentligen i alla mina beslut. Du plockar ner det någon säger eller 

visar med ett kroppsspråk, plocka ner det i magen, smaka lite på det, “hur känns 

det?”. Och det är så sjuuuukt vad bra det är, alltså det är något konstigt som 

händer i kroppen och hjärnan men det fungerar alldeles utmärkt. Och ser man att 
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man har det engagemanget och drivet på de frågeställningarna, man ser på en 

person om de berättar om något de brinner för. Då lyser de upp lite extra eller 

sträcker på sig lite eller sitter i en annan position och då får man de svar som 

man vill ha” - Sven 

  

Personkemi och att det ska kännas rätt är det många av cheferna som framhåller. Man måste 

kunna ha ett ”schysst samtal” och känna att man är på ”samma nivå” som kandidaten. Alfred 

beskriver hur han fattar snabba beslut när han bedömer kandidater: 

  

”Jag är ju ganska personkemistyrd och det är ju likadant chef eller säljare att, på 

gott och på ont, så kan jag ju på 30 sekunder säga om personen kommer få jobbet 

eller inte” - Alfred 

  

Flera av cheferna talar om att det inte alltid är den som har bäst betyg som är mest lämpad för 

en chefstjänst, utan magkänslan och känslan man får för personen är viktig. Åke beskriver det 

till exempel på följande sätt: 

  

”Så att nä men det är väl en magkänsla, en känsla man får för en person, att 

fasen det här känns bra (…) Sen kanske det inte alltid är den person som har 

bästa betyg är mest lämpad det vet man ju inte heller va men utan nä men jag tror 

också det är en känsla man får för en person” - Åke 

  

Samma chef fortsätter att beskriva hur han upplever att kroppsspråket, mer bestämt någons 

gångstil, kan säga något om hur en kandidat är som person. 

  

“(...) Det var som en chef sa till mig en gång, titta på hur en person går. Går den 

långsamt, ja då är det en långsam person, går den fort så är det någon som, nä 

men i vissa fall så stämmer ju det också. Det är väl lite sådana grejer man tittar 

och tänker” - Åke 

  

Magkänslan kan även användas för att avgöra om en person är en naturlig ledare eller inte. 

Rasmus menar att människan har en biologisk förmåga att se vem som naturligt utstrålar 

ledarskap och drar paralleller till djurriket för att förtydliga detta: 

  

”(…) Jag bestämmer ju rätt snabbt vem det är som jag... alltså jag går lite grann 

på… man känner den människan. Du som har hållit på med hästar, det är ju rätt 

häftigt för om du skickar in fem hästar så tar det *knäpper med fingrarna* snabbt 

så vet alla vilken och du kan se vilken det är som bestämmer. Och det är ju så med 

hundar och allting liksom. Jag tror att vi inneboende har fortfarande den 

förmågan liksom… att se det” - Rasmus 

  

En övervägande uppfattning hos cheferna är att rekrytering är svårt och att felrekryteringar får 

stora negativa konsekvenser, speciellt vid chefsrekrytering. Sammantaget för att undvika 

felrekryteringar ser vi att cheferna gärna använder sig av magkänsla som strategi vid 

rekrytering då de ser det som en effektiv och säker metod. De har stor tillit till deras egen 

förmåga att läsa av andra människor. 
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5.2.3 Strategier för att rekrytera kompetensbaserat 

Det är framförallt när vi frågar om vad cheferna gör för att försöka vara objektiva i sin 

bedömning av kandidater som olika strategier för att rekrytera kompetensbaserat kommer på 

tal. Några av dem nämner att strategin att använda en kravprofil är ett sätt för dem att 

fokusera på kompetensen som krävs för tjänsten i sin bedömning. Ett återkommande mönster 

är dock att de börjar beskriva strategier för att rekrytera kompetensbaserat men att de i samma 

eller nästkommande mening ändå poängterar magkänslans vikt i bedömningen. Jonas 

uttrycker sig till exempel på följande sätt: 

 

”Jag försöker ju alltid ha en kravprofil och försöker liksom kategorisera vad jag 

anser är viktigast. Försöka ställa ungefär samma frågor till alla kandidater så 

man väljer att intervjua (…) för då kan du senare koka ner det till att okej vad är 

det jag vill ha och hur har de här personerna svarat på frågorna eller vad har jag 

fått för känsla?” - Jonas 

  
Flera av cheferna påpekar HR:s stöttning som en hjälp till att göra mer objektiva bedömningar 

utifrån kompetens i sina chefsrekryteringar. Att använda tester som mäter motivation, 

personlighet, numerisk-, induktiv- och verbal förmåga (OPQ och Verify) är även en strategi 

som många av dem nämner. Edvin nämner flera av tidigare nämnda strategier för att rekrytera 

kompetensbaserat men det framkommer också att han inte får tillfälle att använda sig av dem 

så ofta: 

  

”(…) ja det är jättesvårt, men det är ju det vanliga frågebatteriet, lite försöka få 

en bild om hur de är som människor och som ledare och ja, sådär. Men det är 

svårt och sedan sen då som sagt försöka ta hjälp av HR, sånna här tester som 

finns och lite så och försöka samla in så mycket information man kan. Men jag 

föredrar väl nästan, finns det någon att lyfta inom huset så brukar jag försöka 

göra det” - Edvin 

  

Vissa av dem nämner inga strategier alls för att försöka vara objektiva i sin bedömning av 

chefskandidater. Bengt berättar exempelvis om sin senaste chefsrekrytering, där han trots 

publicering av extern annons, redan hade bestämt sig för att positionen skulle fyllas med en 

intern kandidat. Han uttrycker sig på följande sätt när vi diskuterar hans ambitioner att vara 

objektiv i denna situation: 

  

”Men det var jag ju egentligen inte för jag hade ju egentligen en kille nere på *en 

avdelning* som jag hade tänkt lyfta upp, men sen kom ju *namn på annan intern 

kandidat* ansökning som en blixt från klar himmel, det hade jag inte räknat med, 

så där blir det bara annorlunda. Men det stod egentligen bara mellan de två.” 

 - Bengt 

 

Sammanfattningsvis är de flesta cheferna medvetna om strategier som kan tillämpas för att 

öka möjligheterna till kompetensbaserade rekryteringar. De nämner HR:s stöttning, olika 

tester samt kravprofiler som potentiella strategier. Även om de påtalar olika 

kompetensbaserade strategier nämner de flesta cheferna magkänslans betydelse vid 

beslutsfattandet. 
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5.3  Hinder/Möjligheter för kvinnor att bli chef 
 

5.3.1 Chefernas föreställningar om kvinnors möjligheter att bli chef på 
företaget 

 När vi frågar om cheferna syn på kvinnor och mäns möjligheter att avancera till chefsposition 

på företaget så svarade flera av cheferna att det absolut finns lika möjligheter för alla. Flera är 

noga med att det är kompetens som rekrytering ska baseras på och att kön därmed är 

irrelevant. Kalle säger följande: 

  

“Jag ser ingen skillnad på det faktiskt… det är varken kön eller ras om vi ska 

säga så, eller sexuell läggning, det är liksom inte intressant (...) jag har alltid 

byggt organisationer så att du behöver ett snitt av samhället för att kunna ta hand 

om människor” - Kalle 

 

Samma chef berättar att de i dagsläget har två teamledare som är kvinnor på anläggningen. 

Några av cheferna uttrycker dock att det eventuellt kan vara svårare för kvinnor när de väl 

blivit chef. Alfred beskriver det på följande sätt: 

  

“Sen kan jag säga att det skulle nog bli stökigare för en kvinna att vara 

verkstadschef innan hon bli accepterad. En man har nog lättare att bli accepterad 

av mekanikerna än vad en kvinnlig chef är.” - Alfred 

  

Några av cheferna tror att det är svårare för kvinnor att avancera till chefspositioner då det 

finns gamla förlegade åsikter kvar i företaget. Det finns en tuff jargong på vissa avdelningar 

och därmed kan det krävas att de kvinnliga cheferna har mer “skinn på näsan”. 

  

Rasmus uttrycker att det finns anställda på företaget som har en “förkärlek” för att se 

eventuella problemen som skulle följa med att anställa en kvinna och att de därför hellre 

anställer män. Han berättar om en specifik rekrytering, där han själv inte medverkade, men 

där han tror att slutkandidaten blev en man delvis på grund av just detta:   

 

“Det handlar liksom om ett mindset men sen är det ju också… återigen går det 

tillbaka till “vad är bäst för gruppen?” (...) “Vad vill *namn* ha för ledare?” 

och jag tror att han tyckte det var enklare att ha en man.” - Rasmus 

  

De flesta av cheferna tycker sammanfattningsvis att kvinnor har samma möjligheter som män 

att avancera till chefsposition inom företaget. Vissa uttrycker dock att det kan vara svårare för 

kvinnor när de väl besitter en chefsposition samt att det kan förekomma en kultur som ibland 

motverkar kvinnor. 

5.3.2 Chefernas syn på underrepresentationen av kvinnor som chefer 

Vid sista frågan i intervjuguiden som handlar om deras egna tankar om varför det finns en 

underrepresentation av kvinnor som chefer så har cheferna flera olika tankar. Vissa av 

cheferna förklarar fenomenet med strukturella problem medan andra förklarar det med 

individuella faktorer. De flesta av cheferna tror att det handlar om strukturella problem, bland 

annat gamla värderingar och rötter som finns kvar i samhället. Jonas uttrycker det exempelvis 

på följande sätt: 
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“Ja, personligen tror jag nog det är strukturella problem på interna företag som 

säger att; “jo men det har alltid varit på ett visst sätt och därför måste det bli så”. 

Eller vissa kanske tycker att; “det finns inga kvinnor som besitter den 

kompetensen som krävs för att sitta i en ledningsgrupp med 25 andra män, för här 

finns bara män”” - Jonas 

 

Andra tankar som kommer upp om kvinnors underrepresentation är att problemet ligger i att 

män rekryterar män. Män håller varandra om ryggen och hjälper varandra att klättra i 

organisationer och därmed blir det “extremt svårt” för kvinnor att ta sig uppåt. Vid frågan om 

varför män dominerar ledarpositionerna svarar Alfred exempelvis på följande sätt: 

  

“... då tittar vi ju på ännu högre nivåer än mellanchefer, alltså tittar på en 

företagsledarnivå och det och… nä men det är bara för att de som rekryterar är 

män. Och de rekryterar män som de vill ha där. Det kan vara jättejobbigt att få in 

en kvinna (...) det tror jag och det är väldigt mycket “hålla varandra om ryggen” 

och göra sådana här saker, jag tror att för att få ändring i det här så måste det 

komma in kvinnor som gör den ändringen. Jag tror aldrig det kan hända annars” 

- Alfred 

  

Samma chef fortsätter med att jämställdheten kommer att ta tid, men att vi måste fortsätta 

prata om och arbeta med det. För om vi gör det för snabbt så kommer kvinnor känna press 

över att de inte är tillräckliga när de vill stanna hemma med barnen; 

  

“Det finns ingen som säger till männen att “ni måste bli smartare, starkare, 

bättre och duktigare för det är viktigt för vår kamp”. Däremot så trummas det 

mot kvinnor hela tiden så jag tror att det är väldigt många som går och mår dåligt 

över att de inte bidrar genom att vara så duktiga som alla vill att de ska bli” - 

Alfred 

  

Några av cheferna nämner att underrepresentationen kan bero på mer individuella faktorer 

såsom biologiska skillnader, att kvinnor är de som bär barn, men också det faktum att kvinnor 

ofta är de som tar hand om barnen i större utsträckning. Rasmus inleder exempelvis med att 

säga följande: 

  

“Dels är det ju det att… hur ska man säga… det är ju svårt att bli ledare i en 

senior position och samtidigt vara mamma och sköta det här” - Rasmus 

  

Han fortsätter sedan att berätta om en rekrytering som skedde på företaget där han själv inte 

medverkade men ändå hade en åsikt om kandidaten som valdes. Han beskriver hur han 

ifrågasätter den rekryterande chefens val att anställa kandidaten som är kvinna, har lång 

resväg till arbetet och två små barn: 

  

“ Aaa… och jag kan ju som man, om man säger så här; när det är två barn 

hemma och hon pendlar från *distant stad*...Då sa jag till *rekryterande chef* 

bara för att… respekt av att; “du vet vad du gör nu med den...och med barn 

hemma!”. Alltså det blir jävligt svårt, man vill ju inte att en person (den 

nyanställda) ska gå under, under kraven som...det blir ju inte heller bra. Men 

*rekryterande chef* tyckte det var bekvämt och då hoppas man att det fungerar 

jättebra liksom.” - Rasmus 
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Han avslutar med en tanke om att underrepresentationen också kan handla om ett ointresse 

hos kvinnor att göra karriär, en tanke flera av cheferna delar: 

  

“Om du frågar 100 personer så kanske det är fler kvinnor som säger att de inte är 

så intresserade av att göra karriär och då blir det ju naturligtvis att det blir färre 

kvinnor som kommer upp till toppen. (...) För mig handlar det hela tiden om att 

det är du själv. Du är din egen lyckas smed.” - Rasmus 

 

  

Sammanfattningsvis ser cheferna både strukturella och individuella problem som kan skapa 

hinder för kvinnor att avancera till chefspositioner. Strukturella hinder de identifierar är 

kulturer och normer i samhället samt att män rekryterar män. De ser att förändring sker men 

påtalar att det måste få ta tid. Individuella hinder de framhåller är att kvinnor skulle sakna 

motivation att bli chef samt att de blir mammor och tar ansvar för familjen. 

5.3.3 Kvotering som strategi för att öka representationen av kvinnor i 
chefsposition 

Ett ämne som kom upp på eget initiativ av flera chefer var kvotering och huruvida kvinnor 

bör kvoteras in på chefspositioner för att skapa förändring. Åke är tydlig med att han är 

negativt inställd till detta och att urvalet bör ske utifrån vem som har bäst kompetens för 

positionen: 

  

”(…) men jag tror inte på kvotering i alla fall, det tror jag inte på att man ska 

kvotera in kvinnliga för att man ska få lika. Sen tror jag det hade behövt flyttas på 

en och annan gubbe som sitter på höga positioner som suttit alldeles för länge 

som har ett konstigt tänkande. Men just kvotering tror jag inte heller utan jag tror 

ändå kompetens (…)” - Åke 

  

Samma chef fortsätter: 

  

”(…) även om det skulle vara män i minoritet eller kvinnor i minoritet, jag tror 

fortfarande inte på kvotering. Att det ska vara så många män och så många 

kvinnor, jag tror på kompetens sen om det råkar vara en kvinna eller man som 

har kompetensen men sen att man gör det bästa valet utav de två. Att man inte har 

en förutfattad mening om som beslutar vem som ska ha jobbet, utan att det är den 

bästa kompetensen.” - Åke 

 

En av de andra cheferna uttrycker sig på följande sätt: 

  

”(…) Vad ska man säga… utan att det låter fel så, är det två som har samma 

kompetens och egentligen är lika ämnade för jobbet så tycker jag inte att någon 

ska få det bara för att hon är tjej. Samtidigt som killen inte ska få det bara för att 

han är kille.” - Jonas 

 

Sven kan tänka sig att tillämpa positiv särbehandling för att få in fler tjejer på chefspositioner: 

  

”Får jag två kandidater kan jag nästan till och med välja tjejen om hon ens skulle 

vara något sämre bara för att få in en tjej liksom” - Sven 
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Ovanstående chefer har på eget initiativ uttryckt deras inställning till kvotering. Båda sidor 

finns representerade, de som är positivt inställda till det samt de som har en mer negativ 

inställning. 

6 Diskussion 

 

6.1  Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka chefer i en organisation inom bilbranschens 

föreställningar om ledarskap samt vilka strategier de använder vid chefsrekryteringar. Vi 

undersöker också närmare hur cheferna ser på kvinnors möjligheter att bli chef i och utanför 

organisationen. Utifrån syftet och empirin diskuterar vi nedan studiens centrala resultat med 

hjälp av tidigare forskning och teorier. 

 

Cheferna uppger liknande egenskaper när de talar om sitt eget ledarskap, när de talar om det 

ideala ledarskapet i form av den bästa chef de haft samt när de talar om vad de letar efter i en 

potentiell chefskandidat. De två mest framträdande ledarskapsstilarna i alla de tre 

kategorierna är följande; 1) Den medmänskliga människokännaren som använder 

demokratiskt och coachande ledarskap. 2) Den målinriktade och resultatfokuserade ledaren 

som använder ett rakt och tydligt ledarskap. Fenomenet att de beskriver sig själva på liknande 

sätt som de beskriver idealt ledarskap och vad de eftersöker i en ledare stämmer överens med 

Kanters (1993, s.47-63) teori om homosocial reproduktion. Cheferna letar mer eller mindre 

omedvetet efter någon som är lik dem själva och deras egen ledarstil när de väljer ut chefer i 

organisationen. Enligt Kanter (1993, s.49) grundar sig detta i tillitsproblem som följer med att 

en chef ofta har många diffusa arbetsuppgifter, det vill säga jobbar mycket strategiskt, och det 

blir därför svårt att bedöma om en chef gör ett bra jobb eller inte. För att vara säker på att en 

chef kommer göra ett bra jobb i rollen som ledare är det därför vanligt att man väljer en 

chefskandidat som liknar en själv av den enkla anledningen att det är lättare att lita på någon 

som man känner igen sig själv i. Flera av cheferna uttrycker själva att de har en väldigt positiv 

inställning till internrekrytering och detta skulle kunna vara en yttring av de tillitsproblem 

som Kanter beskriver. Bengt beskriver exempelvis hur han aldrig plockar in okända 

människor längre av den enkla anledningen att han inte vågar för att han då inte har någon 

koll på dem 

 

Chefernas strategi att helst internrekrytera chefskandidater kan eventuellt öka risken för att de 

kommer tillsätta en man på chefspositionen eftersom organisationen är mansdominerad. 

Eftersom det till största del bara är män på högre ledande positioner i organisationen, och det 

är de som bestämmer vilka som blir chefer, kommer de troligtvis undermedvetet på grund av 

homosocial reproduktion leta efter en annan man vid en chefsrekrytering. Även Holgerson 

(2003, s.191-221) kommer i sin studie fram till att homosocialitet i organisationerna är en av 

de stora anledningarna till att män fortsätter att dominera chefspositionerna. Ovanstående två 

aspekter kan leda till att de omedvetet och indirekt diskriminerar kvinnor när de tillsätter 

chefer i organisationen.   

 

Förutom internrekrytering är en strategi som de flesta cheferna använder sig av vid 

rekrytering magkänslan. Även om de nämner strategier för kompetensbaserade bedömningar 

nämns det inte spontant utan först när vi frågar vad de gör för att försöka vara objektiva i sina 

bedömningar. Utifrån hur vi tolkar resultatet är det ändå magkänslan som är den avgörande 

metoden för beslutsfattande vid rekrytering för cheferna. Att fatta beslut med system 1 som 
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Kahneman (2013, s.27) benämner det eller oreflekterad magkänsla som Andersson, Hallén 

och Smith (2016, s.61-62) kallar det kan få förödande konsekvenser i 

rekryteringssammanhang. En felrekrytering blir både kostsam och tidskrävande och det är 

därför viktigt att lägga ner tid på att reflektera över känslan man får av en kandidat. Att 

använda oreflekterad magkänsla ökar eventuellt också risken för homosocial reproduktion 

eftersom vi tenderar att tycka om människor som är lika oss själva. Chansen att en manlig 

chef ”klickar” med en annan man blir större och chefen gör då bedömningen med system 1 

eller oreflekterad magkänsla att personen är en bra kandidat. På så sätt skapar magkänslan 

som rekryteringsstrategi hinder för kvinnor att nå chefspositioner när det är en man som utför 

rekryteringen. Om man ändå vill använda sig av magkänsla som metod kan man enligt 

Andersson, Hallén och Smith (2016 s.61-62) omvandla den oreflekterade magkänslan till 

reflekterad magkänsla genom att lyfta upp känslan i hjärnan och ställa sig frågan ”Varför gör 

jag den här bedömningen?”. Magkänslan slutar då att vara en känsla och blir istället en analys 

som man med fördel kan använda som en beslutsgrund i rekryteringssammanhang. Vi kan 

naturligtvis inte vara säkra på om cheferna i vår studie använder sig av reflekterad eller 

oreflekterad magkänsla, men på grund av hur cheferna uttrycker sig i frågan tolkar vi det som 

att det i många fall inte förekommer så mycket reflektion i samband med känslan de får.   

 

När vi talar om chefsrekryteringar överlag är det främst som tidigare nämnt magkänslan som 

cheferna framhåller som ett viktigt beslutsverktyg. Dock när vi kommer in på kvinnors 

möjligheter att bli chef är det istället kompetens som cheferna hävdar att beslut ska grundas 

på. I detta sammanhang kommer flera av cheferna självmant in på kvotering, en strategi de 

flesta av dem är negativt inställda till på grund av att de anser att den med bäst kompetens bör 

få jobbet. Åke statuerar ett bra exempel för denna ambivalens. När han talar om 

chefsrekrytering i allmänhet påtalar han att magkänslan är viktig och att det inte alltid är den 

med bäst betyg som är mest lämpad för tjänsten. När han senare under intervjun på eget 

initiativ kommer in på kvotering säger han istället att han inte tror på kvotering av den 

anledningen att den som har bäst kompetens ska få jobbet, oavsett kön.  

 

Denna ambivalens är ett återkommande mönster i empirin, att när cheferna talar om 

chefsrekrytering utan att blanda in aspekten “kön” är det magkänsla som framhålls, men när 

de talar om kvinnors möjligheter är det istället kompetens som väldigt tydligt uttrycks som 

den avgörande faktorn. Motståndet till kvotering med argumentet att “den som har bäst 

kompetens bör få jobbet” är inte helt ovanlig i dagens diskurs. Man kan dock diskutera det 

faktum att informell kvotering redans sker i dagens samhälle men till männens fördel, på 

grund av fenomen som exempelvis homosocial reproduktion. Därmed kan motståndet mot 

kvotering ses som problematiskt då vi tror att det kan innehålla en föreställning om att det inte 

går att hitta kvinnor med likvärdig eller bättre kompetens. Kvotering borde inte ses som något 

ofördelaktigt om man tror att kvinnor besitter samma kompetens som män. I dagens samhälle 

där kvinnor är mer högutbildade än män bör det inte finnas svårigheter i att finna en kvinna 

med samma kompetens som en man. En aspekt vi finner som dock skulle kunna försvåra detta 

är att det finns så få kvinnor i bilbranschen och att det då finns färre kvinnor med 

branscherfarenhet att välja på. Samtidigt kan man fundera över hur viktigt det är att ha 

kunskap inom fordonsteknik när man ska vara chef över chefer eller för en position som 

försäljningschef. Där skulle det istället exempelvis kunna vara ledarkompetens, det vill säga 

förmågan att leda andra människor, och kunskap inom försäljning som skulle kunna tänkas 

vara avgörande för positionen. En annan aspekt är att få kvinnor söker sig till branschen, 

vilket resulterar i få ansökningar från kvinnor vid rekryteringar. Eftersom bristen på kvinnors 

engagemang att söka sig till bilbranschen inte är något vi studerar i denna studie så diskuterar 

vi inte detta vidare. Powell (2010, s.4-8) samt Scholten och Witmer (2017, s.59-62) tittar i sin 
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studie på olika ledarskapsstilar och konstaterar att män och kvinnor är väldigt lika som ledare 

därför drar de slutsatsen att bedömningen av chefskandidater snarare baseras på annat än 

kompetens och lämplighet. 

 

Ett annat intressant mönster som framkom i resultatet är att cheferna uppmärksammar den 

homosociala reproduktionen som ett hinder för kvinnor att bli chefer i andra organisationer 

men har svårt att se att det skulle förekomma i den egna organisationen. De framhåller att 

kvinnors underrepresentation i chefspositioner på andra arbetsplatser beror på faktorer som att 

män håller varandra om ryggen eller män rekryterar män, men när de får frågor om hinder i 

deras egen organisation ser de inga eller föga hinder för kvinnor. De är alltså medvetna om att 

homosocial reproduktion finns och att det är negativt för kvinnor, men kan inte dra eventuella 

paralleller till sin egen arbetsplats. Parallellt med detta uttrycker alla chefer en önskan om att 

få in fler kvinnor i branschen samt att de vill se fler kvinnor i chefspositioner. Dock, vad vi 

kan utläsa från vår empiri, görs föga aktiva åtgärder för att sträva åt den riktningen.     

 

Eagly och Karaus (2002, s. 589-590), teori om rollöverensstämmelse beskriver kvinnors 

dubbelbestraffning som ledare vilket resultatet i denna studie bekräftar. Flera chefer nämner 

att för att man ska klara sig och bli accepterad som kvinnlig chef på företaget så behöver man 

ha extra ”skinn på näsan” och vara djärv. Samtidigt tog flera chefer upp hur kvinnliga chefer 

ofta blir för ”manliga”. De uttrycker hur kvinnorna är för tuffa, hårda och bara vill visa att de 

är ”starka kvinnor”. Detta beskrivs sedan som “konstigt” och inte alls det som de ”vill ha 

från en kvinna”. Här finns det alltså en tydlig ambivalens som säger att kvinnorna måste vara 

tuffare och därmed manligare samtidigt som de måste leva upp till sina kvinnliga egenskaper, 

exempelvis mjukhet. Lever kvinnan upp till normen som ledare så är hon för ”manlig”, lever 

kvinnan upp till normen som kvinna så är hon en ”dålig ledare”. Den sociala konstruktionen 

för hur en kvinna ska vara samt hur en ledare ska vara motsäger varandra, vilket syns tydligt i 

empirin, (Eagly & Karau, 2002, s 574). Samtidigt visar även tidigare forskning att kvinnor 

måste anamma en ”manlig ledarstil” för att få möjlighet klättra vertikalt i organisationen, 

(Scholten & Witmer, 2017, s.59-62). 

 

Tvetydigheten kring kvinnors ledarskap är troligtvis en bidragande faktor till att eventuella 

hinder skapas för kvinnor att avancera till chefspositioner i organisationen. Kvinnorna tvingas 

balansera på en fin linje för att bevisa för cheferna att de är kvinnliga och ledare samtidigt, 

vilket troligtvis är påfrestande och kräver en ständig vaksamhet över hur kvinnorna 

framställer sig. Även om kvinnan lyckas komma förbi första hindret och övertala chefen i 

rekryteringssammanhanget att hon är en värdig ledare, så måste hon även övertyga 

medarbetarna om det samma. Alfred uttrycker att det är mycket svårare för en kvinna att bli 

accepterad av medarbetarna än en man. Kvinnan behöver vara mer kompetent och behöver 

kämpa för respekten. Kvinnornas ständiga kamp att hålla sig på rätt sida av linjen mellan 

manligt och kvinnligt kan tänkas vara en anledning till varför de inte får samma auktoritet och 

respekt som männen i organisationen. Eagly och Karaus menar att auktoritära drag hos 

kvinnor som ledare ofta får negativa reaktioner. De hävdar även att fördomar om kvinnliga 

ledare oftare förekommer hos män och då denna studie är gjord på en mansdominerad 

arbetsplats kan detta vara en anledning till att vi ser likheter mellan teorin om 

rollöverensstämmelse och empirin, (Eagly & Karau, 2002, s. 589-590).  

 

Efter att Alfred uppgett att han gärna inte vill ha vad han anser en ”manlig kvinna” så säger 

han att man kan dra fördel av kvinnor och deras medmänsklighet samt egenskaper kopplat till 

mammarollen. Detta kan kopplas till Wahls tre synsätt om kvinnliga ledare, mer specifikt 

synen på kvinnor som en annorlunda resurs. Wahl beskriver att kvinnor då förväntas kunna 
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lösa problem som män inte kan. Alfred fortsätter med att säga att man kan “få ut massor” av 

kvinnors specifika egenskaper och därigenom utveckla organisationen. Även Rasmus redogör 

för en händelse där han anställde en kvinna som chef delvis med tanken om att hon med sin 

kvinnliga mjukhet skulle kunna skapa trivsel på en arbetsplats. På grund av detta synsätt ses 

inte kvinnor som hela och fullständiga människor utan används på grund av deras annorlunda 

egenskaper som vid vissa tillfällen kan vara användbara. Till följd av detta kan kvinnor möta 

hinder vid avancemang till chefsnivå då de mer troligt kommer anställas när deras kvinnliga 

egenskaper är av behov. Behövs inte de kvinnliga egenskaperna specifikt så kommer mannen 

alltid ses som en lämpligare chef enligt Wahl (1995, s.20-21).  

 

Ett annat vanligt förekommande synsätt enligt Wahl är att kvinnor inte skulle vilja göra 

karriär eftersom de präglas av en biologisk vilja att ansvara över familjen. Detta synsätt ser vi 

exempelvis hos Rasmus som tror att det är svårt att vara mamma och samtidigt sitta på en 

chefsposition. Han uppger att han själv varnat en annan rekryterande chef för att anställa en 

kvinnlig chef med två barn i kombination med att hon har långt avstånd hem. Det tolkar vi 

som att ifall någonting skulle hända med barnen förväntas hon vara den av föräldrarna som 

behöver åka hem och därmed resa långt. Möjligtvis kan detta ses som en reflektion av 

föreställningar som finns i samhället, att kvinnan förväntas vara den som är ytterst ansvarig 

för barnen trots att barnen oftast har en pappa som är tillgänglig. Han avslutar även sitt 

resonemang med att underrepresentationen av kvinnor helt enkelt beror på att kvinnorna inte 

vill göra karriär i samma utsträckning som män. Varje människa är enligt honom ”sin egen 

lyckas smed” vilket innebär att det endast är ens egna fel om man inte lyckas i karriären. 

Denna åsikt går att koppla till det sista synsättet av Wahl som handlar om att kvinnor är en 

outnyttjad resurs i samhället men att underrepresentationen beror på deras egna brister, (Wahl, 

1995, s.20-22). Enligt tidigare forskning har detta synsätt visat sig vara väldigt framträdande, 

att företag är motvilliga till att se strukturella och organisatoriska hinder och förklarar istället 

underrepresentationen med individuella brister, (Powell, 2010, s.4-8), (Scholten & Witmer, 

2017, s.59-62). Vi ser även mönster av detta synsätt hos vissa chefer i empirin. Flera av dem 

har varit tydliga med att möjligheterna är densamma för båda könen och att ingen 

diskriminering sker på företaget. Många av dem uttrycker att det är väldigt viktigt att basera 

rekrytering och kvalitetsbedömning av chefer på kompetens och inget annat i de sammanhang 

där kvinnor och mäns möjlighet att bli chef diskuteras. Wahl menar att om problemet inte 

uppfattas ligga på en organisatorisk eller strukturell nivå så betyder det indirekt att det måste 

finnas en uppfattning om att det är kvinnorna själva som är bristfälliga (Wahl, 1995, s.19-20). 

 

Parallellt är det många av cheferna som uttrycker att kvinnors underrepresentation på 

chefspositioner handlar om mer strukturella problem i samhället. Exempelvis gamla 

värderingar som finns kvar och män som bara rekryterar andra män. Att flera chefer ändå ser 

de strukturella problemet utanför organisationen kan vara ett steg åt rätt håll, då en förändring 

kräver att man skiftar fokus från kvinnornas brister till samhällets brister för att kunna lösa 

jämställdhetsproblemet. Som tidigare nämnt verkar cheferna dock inte vilja se problemen i sin 

egen organisation utan endast uppmärksamma dem utanför, vilket istället kan motverka en 

förändring i den egna organisationen.  

 

Alfred tar upp en intressant tanke om att kvinnor idag pressas av att de inte är tillräckligt 

“duktiga” om de inte vill göra karriär när de istället väljer att vara hemma med sina barn. 

Samtidigt säger andra chefer att kvinnor “är mammor” och därmed förväntas vara hemma 

med barnen. Vi tror att denna motsägelse kan skapa en känsla av att ständigt bli ifrågasatt som 

kvinna och att det då kan vara påfrestande att ta ett chefsansvar samtidigt. Det är sannolikt 
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mycket enklare att känna sig självsäker och engagerad i sin roll som chef om man inte 

ständigt blir ifrågasatt för sina val man gör.  

 

Något som är intressant att diskutera är de chefer som uttrycker att det finns skillnader mellan 

könen i ledarskapsstil, och att de ändå verkar föredra kvinnors stereotypa egenskaper. 

Exempelvis så beskrevs kvinnorna som bättre lyssnare medan männen uppfattas som mer 

trubbiga och att de oftare spelar på auktoritet. Samtidigt framställer flera av cheferna bilden 

av en kultur som kan motverka kvinnor i organisationen. Intressant är att ingen av cheferna 

ser sig själva som delaktiga i denna kultur. Vi finner det osannolikt att vi skulle lyckats fånga 

in undantagen i organisationen som inte är en del av problematiken. Vi tror därför det handlar 

mer om att det finns en diskrepans mellan hur cheferna vill se sig själva och hur de handlar i 

verkliga situationer. Alternativt handlar det eventuellt åter om synen på kvinnor som en 

annorlunda resurs, där deras positiva egenskaper endast används som komplement till 

mannens annars primära ledaregenskaper, (Wahl,1995, s.20-21).  

 

6.1.1 Slutsats 

Efter att ha granskat och analyserat empirin framkommer det att det är magkänsla som 

cheferna främst använder sig av vid rekrytering. Då cheferna även uppvisar ett tydligt 

homogent mönster mellan hur de beskriver sig själva och vad de söker hos chefskandidater 

finns en stor risk att homosocial reproduktion sker vid chefsrekrytering. Detta i samband med 

en stark kultur av att internrekrytera tror vi skapar hinder för kvinnor att ta sig in i och 

avancera till chefspositioner i organisationen. Eftersom det är en mansdominerad arbetsplats 

och majoriteten av de som rekryterar är män så kommer troligtvis homosocial reproduktion 

och internrekrytering att främja männens framgångar. Vi tror dock att flera av cheferna gör 

detta mer eller mindre omedvetet då de flesta ändå tycks uttrycka en vilja att få in fler kvinnor 

i företaget och på ledande positioner.  

 

Flera av cheferna har uppmärksammat problem med strukturerna i samhället som kan bidra 

till kvinnors underrepresentation, vilket kan ses som ett steg i rätt riktning. För att förändring 

ska ske inom organisationen tror vi dock att cheferna måste börja rannsaka sig själva och 

öppna upp för att se strukturer inom den egna organisationen. För sannolikt är inte deras 

organisation ett undantag från samhället och således finns strukturer både i och utanför 

organisationen som eventuellt bör ifrågasättas.  

 

 

6.2 Metoddiskussion 

När vi gick in i den här studien hade vi först en tanke om att vi ville undersöka om cheferna 

använde sig av typiskt ”manliga” egenskaper, det vill säga stereotyper, när de talade om 

ledarskap. Vi ville utifrån det dra slutsatser till om cheferna indirekt tänkte på en ”man” när 

de tänkte på ledarskap eftersom tidigare forskning har visat att det finns en uppfattning om 

mannen som ideal för ledarskap. Vår ursprungliga utgångspunkt påverkade hur vi utförde 

intervjuerna samt hur vi kodade vårt material, eftersom vi delade in egenskaper vi fann i 

empirin utifrån stereotypt ”kvinnliga” och ”manliga”. Vi kom senare att fördjupa vår analys 

och utveckla denna inriktning eftersom vi kom fram till att det var den homosociala 

reproduktionen som egentligen var det intressanta. Därmed har vår analys kring hur de 

beskriver ledarskap hjälpt oss att fördjupa analysen tillsammans med teorin om homosocial 

reproduktion. 
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Eftersom ett av våra teman i studien behandlar strategier vid chefsrekrytering hade vi i 

efterhand önskat att lägga till en fråga som ställer magkänslan mot kompetens. Enda tillfället 

cheferna talar om kompetensbaserad rekrytering, förutom när vi adderar kön som aspekt, är 

när vi frågar om vad de gör för att försöka vara objektiva i sin bedömning, men även då 

poängterar de magkänslans vikt. Därför drar vi slutsatsen i vår analys att magkänslan är det 

som får mest utrymme när cheferna rekryterar, men för att bekräfta detta hade vi gärna haft 

med en fråga som ställer dessa mot varandra. En fråga där de exempelvis måste välja mellan 

en kandidat med mindre kompetens men som ger bättre magkänsla eller en kandidat med mer 

kompetens som ger sämre magkänsla, hur hade de resonerat i en sådan situation?   

  

Vi valde, som vi beskriver i metodavsnittet, att dela upp intervjuerna mellan oss. Ett fenomen 

som framkom vid intervjutillfällena var att vi båda upplevde att cheferna svarade mer utförligt 

och öppet i intervjuer där den ene av oss utförde intervjuerna. I de andra intervjuerna blev 

respondenterna mer reserverade och slutna. Detta tror vi kan bero på att den ena av oss har en 

koppling till organisationen samt känner cheferna sedan tidigare och att de då upplevde mer 

tillit att öppna sig med denna intervjuare. Vi upplever att detta påverkade materialet vi fick in 

tydligt från de två intervjuer som intervjuaren utan koppling till cheferna utförde på egen 

hand. Dessa blev mer stolpiga och svaren blev kortare, vilket lämnar oss med ett intryck av att 

dessa två chefer inte kände sig trygga att säga vad de egentligen tyckte och tänkte. Det går 

dock inte utesluta att de olika resultaten vi fick från intervjuerna skulle kunna bero på andra 

orsaker, exempelvis som att vi använder oss av olika intervjutekniker. Om vi skulle göra om 

studien igen, hade vi valt att utföra alla intervjuer ihop eller åtminstone att intervjuaren utan 

koppling inte skulle utföra några intervjuer på egen hand.   

 

Valet att använda semistrukturerade intervjuer resulterade i att vi fick fram empiri med olika 

nyanser och med mönster som inte bara motsvarade vår förförståelse. Exempelvis beskrev 

cheferna flera eftersträvansvärda egenskaper som vanligtvis stereotypt kopplas ihop med 

kvinnligt ledarskap, ett mjukare ledarskap med betoning på förmåga att läsa av och känna in 

andra människor. Trots att resultatet visar upp både stereotypt kvinnliga och stereotypt 

manliga egenskaper som fördelaktiga trodde vi med vår förförståelse att den övervägande 

beskrivningen av en ledare skulle vara stereotypt manlig. Eftersom vi har en gedigen 

förförståelse inom ämnet, har detta mest troligt påverkat hur vi har tolkat vårt material samt 

meningar vi läst in i respondenternas svar.    

 

Trots ovanstående punkter upplever vi att vi har gjort ett bra metodval för vår studie som har 

genererat fylligt och intressant material.  

 

6.3 Bidrag till området och framtida forskning 

Ambitionen vi har är att denna studie ska bidra med att öka förståelsen för manliga chefers 

föreställningar om ledarskap och deras strategier vid chefsrekryteringar inom bilbranschen. 

Detta för att föreställningarna och strategierna i sin tur kan ha betydelse för vilka hinder 

kvinnor möter och bidra till att skapa förståelse för varför kvinnor är underrepresenterade i 

chefspositioner.  

 

Flera av de tidigare studierna om kvinnors underrepresentation i chefspositioner har fokuserat 

på kvinnans brister eller synpunkter. Det kan därför vara intressant att lyfta blicken och 

istället ifrågasätta organisationer och de som faktiskt besitter en stor del av makten för 

förändring. I detta avseende har vi valt att undersöka högt uppsatta manliga chefer i denna 
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studie, för att bidra med en förståelse för hur deras tankar och attityder kan tänkas påverka 

kvinnors möjligheter att avancera till chefsnivå.  

 

Förslag på vidare forskning för att utveckla denna studie skulle kunna vara att analysera hur 

företaget marknadsför sig utåt. De flesta chefer i studien nämner att de önskar fler kvinnor 

som söker sig till branschen. Genom att undersöka hur de marknadsför sig skulle man kunna 

se om de uttrycker sig på ett attraherande och välkomnande sätt för kvinnor. Förslagsvis 

skulle man kunna undersöka hur de uttrycker sig i jobbannonser, vilka bilder de använder i 

olika medier och vilka attityder de sänder ut i sin marknadsföring. Alternativt skulle man 

kunna undersöka kvinnors motivation till att söka sig till branschen genom att studera kvinnor 

utanför organisationen. Finns det exempelvis förutfattade meningar hos kvinnor om 

bilbranschen som sänker deras motivation att söka sig dit.   

 

Man skulle även kunna bygga på denna studie genom att intervjua kvinnor från olika 

positioner inom organisationen för att se om deras upplevelser av sina egna möjligheter att bli 

chef stämmer överens med föreställningarna cheferna vi intervjuade hade.  
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8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Föreställningar om ledarskap - Den ideala ledaren. 

  

● Berätta kortfattat om din arbetsplats och dina arbetsuppgifter? 

 

● Hur skulle du beskriva ditt ledarskap? 

 - Vad är viktigt för dig som ledare? 

 - Positiva egenskaper? 

 - Negativa egenskaper? 

 

● Om du tänker på den bästa chefen du haft, hur utmärkte sig den personen?  

 - Egenskaper/personlighet/ledarstil 

 

● Vad har gjort det möjligt för dig att få den positionen du har idag? 

 - Varför tror du att just du blev vald? 

 

Strategier vid chefsrekrytering 

 

● Vad letar du efter hos en potentiell chefskandidat? 

 - Några avgörande ledaregenskaper? Positiva/negativa? 

 

● Förutom kompetens, vad är det som får dig att känna att det här är “rätt person till 

jobbet”? 

 

● Kan du ge förslag på ledarskap som inte är eftersträvansvärt i organisationen? 

 

● Vad gör du för att försöka vara så objektiv som möjligt i din bedömning av kandidater 

vid chefsrekrytering? 

 

 Hinder/Möjligheter för kvinnor att bli chef 

 

 

● Hur ser du på kvinnor och män möjligheter att bli chef? 

 - vad gör att den gruppen har mer/mindre möjligheter? 

  

● Hur upplever du att medarbetarna ser på kvinnor respektive män i chefsposition? 

 - Hur tänker du att det kan påverka ditt beslut i val av chefer/ledare vid rekrytering? 

 

● Hur ser du själv på kvinnor och mäns ledarskap? 

 

● Hur kommer det sig tror du att kvinnor ofta är underrepresenterade i (högre) ledande 

positioner? 
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● Finns det något mer du vill tillägga som du tycker att vi har glömt att fråga om eller 

som du tycker är viktigt för sammanhanget? 
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