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Bakgrund: Män har genom historien dominerat på arbetsmarknadens chefspositioner och 
därmed utformat chefskapets innehåll. Chefskapet är sammankopplat med agentic attribut 
som anses ”manliga”. Hur kvinnor hanterar sitt chefskap har mest studerats vid 
mansdominerade arbetsplatser där kvinnan är avvikare. Det finns en kunskapslucka i 
forskningen när det gäller kvinnors sätt att hantera chefskapet vid en kvinnodominerad 
arbetsplats där kvinnan är normen. 
Syfte: Syftet var att studera hur kvinnliga chefer vid kvinnodominerade arbetsplatser uttalar 
sig om manliga och kvinnliga egenskaper i sitt chefskap. 
Metod: Studien har en kvalitativ ansats där sex semistrukturerade intervjuer gjorts med 
kvinnliga chefer inom den offentliga sektorn. Intervjuerna har spelats in och transkriberats 
och analyserats med tematisk analysmetod som tolkats med social role theoy, role congruity 
theory .  De två teorierna används för att belysa skillnader som vi menar beror på sociala 
konstruktioner av kön och könsordning som också används i analysen. 

Resultat: Intervjupersonerna upplevde att de blev respekterade som chefer och uttryckte 
ingen konflikt i rollen, att vara kvinna och samtidigt chef. De utgjorde normen inom offentlig 
sektor där de flesta omkring dem var kvinnor. Flertalet av cheferna ansåg inte att de behövde 
använda några särskilda strategier för att bli tagna på allvar eller få sin röst hörd. Kvinnorna 
ansåg inte att de hade specifika förväntningar att uppfylla för att de var kvinnor. Samtliga 
chefer beskrev sitt chefskap utifrån både communal och agentic egenskaper. De beskrev fler 
communal egenskaper som viktiga i sitt chefskap, vilket är långt ifrån det stereotypa agentic 
dominerade chefskapet. Det framkom att de ser chefskapet som en balansgång mellan 
communal och agentic egenskaper men communal egenskaper betonades mest. Resultatet 
visade även på en del upplevda skillnader mellan manliga och kvinnliga chefers 
förutsättningar. Kvinnorna har ibland ansetts som sämre chefer vid tillsättning av tjänster och 
en av de chefer som har fler män kring sig har vid några tillfällen upplevt att männen vill ta 
steget framför och överta ledarskapet. Flera kvinnor beskrev att de upplevde att män hade det 
lättare när det gällde att bli accepterade i chefsrollen och lättare blev accepterade i sin 
auktoritet. 

 Nyckelord: Kvinnliga chefer, offentlig sektor, egenskaper, social role theory, role congruity 
theory, kön och könsordning. 
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Abstract 

Men has dominated the labour markets management positions through the history and formed 
the qualities of leadership. The leadership is linked to agentic attributes that are considered 
“male”. How women deal with a manager role has mostly been studied in male- dominated 
environments where women are deviants. There is a knowledge gap in the research regarding 
women’s ways of handling managerial positions in a female- dominated environment where 
the women is the norm. The aim of this study was to see how women managers in female- 
dominated places of work comment on male and female qualities in the manager role. The 
study has a qualitative approach where six semi- structured interviews with female managers 
in the public sector. The interviews were recorded and transcribed. The material is processed 
and analyzed by thematic analysis method which has been interpreted by social role theory 
and role congruity theory. The two theories are used to illuminate the differences that we 
believe is due to the social constructions of gender and the gender order witch also is used in 
the analysis. The respondents felt that they were respected as managers and expressed no 
conflict in the role, to be a woman and at the same time manager. They constituted the norm 
in social services where most around them were women. The majority of the managers did not 
feel that they needed to use some specific strategies to be taken seriously or get their voice 
heard. The women felt that they did not have specific expectations because they were women; 
they felt that their own expectations influenced them the most. All managers describe their 
leadership from both communal and agentic characteristics. They describe more communal 
characteristics as important in the manager role, which is far from the stereotypical agentic 
dominated manager role. It appears that they see management to be a balance between 
communal and agentic qualities but that communal characteristics emphasized most. The 
results reveal, however, some perceived differences between male and female managers 
conditions. The women have sometimes been regarded as inferior managers in recruitment 
and one of the managers who have more men around here, sometimes felt that men wanted to 
step in front and take over the leadership. One manager mentions strategies to get men to 
handle her straight communication. Several women described that they felt that men have it 
easier when it comes to being accepted into the managerial role and easier accepted in its 
authority. It also appears that some women find that they were expected to solve more 
problematic situations just because they were women. 

Keywords: Female managers, public sector, qualities, social role theory, role congruity 
theory, gender and gender order. 
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1. Inledning 

Enligt en del genusforskare har männen genom historien format samhället och dess 
institutioner och kvinnorna varit mest synliga i utformningen av familjeinstitutionen vilket 
även avspeglat sig i förväntade arbetsuppgifter inom organisationer (Acker, 1992; Drake & 
Solberg, 1996; Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2001). Detta har lett till att det har 
skapats förväntningar på vem som gör vad i samhället. Männen har stått för den statusmässigt 
högre ansedda produktionen i samhället och kvinnorna för reproduktionen, det vill säga arbete 
relaterat till omsorgsplikter vilket har skapat en bild av vad kvinnor och män förväntas göra 
och vem som förväntas ha olika maktpositioner i samhället (Acker, 1992). Denna 
mansdominans menar även Kanter (1977) har påverkat utformningen av roller på 
arbetsmarknaden där män haft en procentuell majoritet och kvinnorna som minoritet varit 
tvungna att anpassa sig till den manliga majoritetens villkor. En sådan könsmärkt roll är 
chefskapet, som sammankopplas med typiska manliga attribut som aggressiv, målinriktad och 
kontrollerande (Eagly & Karau, 2002). Enligt Collinson och Hearn (1994) är olika sätt att 
hantera chefskapet sammankopplat med olika former av maskulinitet, som exempelvis 
aggressivitet och brutalitet för att skrämma underställda till lydnad. En kontrollerande 
maskulinitet som liknas vid synen på fadern som familjens överhuvud, som fattar beslut för de 
underställdas bästa. Kvinnor däremot förväntas istället besitta egenskaper som mjuka, varma, 
sociala, sympatiska och relationsinriktade (Eagly, 1987). 

Forskning visar på en motsättning i rollen som kvinna och chef (Blom, 1998; Eagly & Karau, 
2002). Hur en kvinnlig chef än gör blir hon kritiserad. Är hon rak och resultatinriktad anses 
hon vara ”bossig” och är hon personalvårdande och empatisk anses hon vara ”ineffektiv” 
(Blom, 1998; Schuck & Liddle, 2004). Forskning visar att kvinnliga chefer använder sig av 
strategier för att känna sig respekterade och leva upp till förväntningar. Detta har dock visat 
sig vid arbetsplatser där män utgjort majoriteten (Kvande, 1999; Pini, 2005; Muhr, 2011). 
Denna tidigare forskning, som till största delen skett inom privat sektor där kvinnliga chefer 
har varit en minoritet, har blivit normerande inom teoriutvecklingen på området och ansetts 
som kvinnliga chefers allmänna villkor. Det finns en kunskapslucka i forskningen när det 
gäller hur kvinnliga chefer utövar chefskapet vid arbetsplatser där kvinnorna utgör majoriteten 
och därmed inte kan ses som avvikare (Regnö, 2013). Det är således av intresse att se hur 
kvinnliga chefer i majoritetssituationer upplever sin situation och vilka egenskaper de 
förväntas ha samt vill använda sig av i sitt chefskap. I den offentliga sektorn är kvinnor på 
ledande positioner en majoritet med sina 65 procent, i offentlig sektor som helhet är 74 
procent av samtliga anställda kvinnor (SCB, 2013). 

Den offentliga sektorn är en komplex verksamhet som regleras av tolkningsbara lagar och 
politiska beslut samt finansieras av samhället (Thylefors, 2007). Organisationerna är 
offentliga i den betydelsen att det finns möjlighet till insyn och beslut kan ifrågasättas, 
debatteras och kritiseras vilket är av betydelse i förståelsen av chefskapet (Holmberg, 2003). 
Som chef i offentlig sektor ska man förse politiker med beslutsgrundande information, 
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implementera politiska beslut i organisationen samt vara lojal mot brukare och personal. 
(Thylefors, 2007). Att vara chef i offentlig sektor kräver således en balansgång mellan olika 
krav och förväntningar samtidigt som andra krav och förväntningar ställs utifrån könsrollen. 
De förutsättningar som skapas inom offentliga sektorn är en miljö där Bruckmüller och 
Branscombe (2010) menar att man gärna ser kvinnliga chefer. De anser att kvinnliga chefer 
får chansen när det behövs lösas många konflikter och problem och det inte finns 
förutsättningar för att lyckas få ett lönsamt resultat. 

Förhoppningen med studien är att synliggöra hur kvinnor hanterar sitt chefskap utifrån att de 
befinner sig i en majoritetssituation och inte minoritetssituation som tidigare forskning varit 
inriktad på. Intervjuerna fokuserar på egenskaper som cheferna känner att de förväntas ha 
samt egenskaper de vill använda i sitt chefskap för att kunna utföra det i den specifika miljö 
som offentlig sektor utgör. Social role theory (Eagly, 1987) och role congruity theory (Eagly 
& Karau, 2002) används i analysen för att tydligare få en bild av om de kvinnliga chefernas 
utformande av chefskapet har någon liknelse med den ”manliga” normen av hur en chef bör 
vara. De två teorierna kommer hädanefter att benämnas rollmotsättningsteorin och teorin om 
sociala roller, fritt översatt. Teorierna används för att synliggöra skillnader i kvinnor och mäns 
chefskap som vi menar beror på sociala konstruktioner av kön och könsordning. 
 
Studien är relevant utifrån flera aspekter som Wahl (1992) diskuterar i sin avhandlings 
problemområde. Wahl menar att det finns ett kunskapsproblem i och med avsaknaden av 
vetenskap kring fenomenet kvinnliga chefer, viket även Regnö (2013) fortfarande anser är ett 
problem då man inte studerat kvinnliga chefers villkor vid kvinnodominerade arbetsplatser. 
Därav finns en teoretisk relevans i resultatet av denna studie som avser att studera just 
fenomenet kvinnors utformning av chefskapet vid kvinnodominerade arbetsplatser. Använder 
kvinnorna sig av strategier för att anpassa sig till ett mer ”manligt” utformat chefskap som 
tidigare forskning vid mansdominerade arbetsplatser påvisat (Kvande, 1999; Pini, 2005; 
Muhr, 2011)? Enligt Ritter och Yoder (2004) har även kvinnor en tro på att män innehar 
bättre chefsegenskaper. I studien fokuserar vi på de egenskaper de kvinnliga cheferna anser 
att de förväntas ha samt anser att den ultimata chefen bör ha för att synliggöra hur de ser på 
chefskapets utformning. 
 
Studien är relevant för socialt arbete då den fokuserar på kvinnliga chefers situation på 
kvinnodominerade arbetsplatser som enligt statistiken från SCB (2013) är det vanligaste 
förhållandet på arbetsplatser inom offentliga sektorn, vilket inkluderar socialtjänsten. 
 
För kunskapsområdet socialpedagogik har studien betydelse utifrån den dimension av 
socialpedagogik som Eriksson (2013) beskriver som att den enskilda individen skall uppnå 
någon form av medborgarbildning för att kunna hantera uppkommande situationer i livet. Det 
är individen själv som har ansvaret, även om det sker i en samhällskontext med andra 
individer. Med begreppet medborgarbildning hänvisa vi i detta fall till Niklassons (2002) 
beskrivning, att det rör sig om en individs frivilliga bildning kring frågor som rör en grupp 
individer i samhället. I vår studie består denna grupp av kvinnor och arenan är offentlig sektor 
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som är dominerad av denna grupp alltså kvinnor. Genom våra intervjuer kommer de kvinnliga 
cheferna få en möjlighet att reflektera kring sitt utförande av sin chefsroll i dagens 
samhälleliga kontext och på så sätt möjliggöra en ökad medvetenhet kring sättet att hantera 
rollen som kvinnlig chef. Den samhälleliga kontexten dessa kvinnor utövar sitt chefskap i är 
en samhällskontext som rör kvinnor generellt och där av rör relevansen av studiens resultat 
inte bara kvinnliga chefer utan kvinnor generellt som grupp och deras förutsättningar på 
arbetsmarknaden. Vår förhoppning är att de som läser vår studie också kan få en ökad 
kunskap och bättre redskap att själva fundera på sina roller i samhället och om de själva på 
något sätt hanterar någon form av samhälleliga förväntningar i sin yrkesroll eller privat som 
de genom en ökad medvetenhet om kan möjliggöra en individuell självutveckling.  
 

1.1 Syfte 
 

Syftet är att studera hur kvinnliga chefer vid kvinnodominerade arbetsplatser uttalar sig om 
manliga och kvinnliga egenskaper i sitt chefskap. 

1.2 Frågeställning 
 

• Hur upplever de kvinnliga cheferna att de förväntas vara i sitt chefskap? 
• Hur uttalar sig de kvinnliga cheferna om den ideala chefens egenskaper? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 
 

Chef menas här en person som har ett formellt ansvar för ett antal arbetsuppgifter och 
personer. Cheferna har ett formellt anställningsbevis som chefer inom organisationen 
(Sveningsson & Alvesson, 2014). 

Chef inom offentlig sektor Offentlig sektor inbegriper såväl stat, kommun som landsting och 
är en del av vårt demokratiska samhälle. Chefskapet finns alltid i den offentliga kontexten 
vilket innebär att det finns möjlighet till insyn. Chefer inom offentlig sektor ska genomföra 
förhandlingar, tolkningar av kunskap och fatta beslut i samma arena som experter, politiker 
och tjänstemän återfinns (Holmberg, 2003). I denna studie är det chefer i kommunal 
verksamhet som belyses. 

Kommunkontexten Studien har gjorts i små till mellanstora kommuner i Västra Götalands 
län. Små till mellanstora kommuner innebär att kommunerna har mellan 15 000 till 50 000 
invånare.  
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1.4 Avgränsningar 
 

Ambitionerna med studien är inte att presentera en bild av kvinnligt chefskap utifrån 
organisationsteorier. Det finns även många teorier kring kön och ledarskap men för att få ett 
djup i studien krävs en avgränsning där vi fokuserar på utvalda teorier inom ramen för den tid 
som finns att tillgå för studien. Studiens avgränsning ligger även i att fokusera enbart på 
offentlig verksamhet, små till mellanstora kommuner. Studien är avgränsad till enbart 
kvinnliga chefer med hänvisning till att kontexterna som de kvinnliga cheferna befinner sig i 
ska vara relativt lika. Vi har valt att enbart titta på hur kvinnliga chefer i socialt arbete uttalar 
sig om egenskaper på grund av att studiens storlek och tidsram är begränsat. 
 

 
 

1.4 Disposition 
 

Studien är disponerad över sex kapitel. Det första och ovanstående kapitlet innehåller studiens 
bakgrund, problemformulering, relevans, syfte, frågeställningar och begreppsredogörelser. I 
andra kapitlet redogörs tidigare forskning, både svensk och internationell forskning kring 
studiens arena vilka berör kvinnliga chefer vid mansdominerade arbetsplatser, kvinnliga 
chefer vid kvinnodominerade arbetsplatser, motsättningar i chefsrollen samt kvinnliga chefers 
strategier vid både mans- och kvinnodominerade arbetsplatser. I tredje kapitlet redogörs för 
det teoretiska ramverk som senare används i kommande analys vilket är teorin om sociala 
roller och rollmotsättningsteorin. I fjärde kapitlet redogörs metoden där urval, datainsamling 
och analysmetod lyfts fram samt en reflektion kring etiska dilemman. I femte kapitlet 
presenteras studiens empiriska material med beskrivande citat samt att analys diskuteras i 
relation till studiens teoretiska perspektiv och tidigare forskning. I det sjätte och sista kapitlet 
förs en slutdiskussion kring studiens resultat utifrån syfte och frågeställning. Där förs även en 
kritisk diskussion gällande genomförande samt ges förslag till vidare forskning. Studien 
avslutas med referenser och bilagor. 

 

2. Tidigare forskning 

2.1 Rollmotsättning att vara kvinna och chef 
 

Enligt Acker (1992) är det männen som har skapat samhället och dess institutioner och präglat 
viktiga delar som rättsväsende, bankväsendet och utformningen av universiteten. Kvinnorna 
är mest synliga i utformandet av familjeinstitutionen och kan anses stå för reproduktionen 
medan männen står för den statusmässigt högre ansedda produktionen i de institutioner som 

9 
 



nämns ovan och andra delar av samhället. Genom denna uppdelning har det skapats en bild av 
vad män och kvinnor förväntas göra och vilka som förväntas ha olika maktpositioner i 
samhället. Tidigare forskning påvisar att det kan uppkomma en motsättning mellan den 
sociala rollen och ett förväntat ”kvinnligt” eller ”manligt” beteende (Eagly, 1987; Eagly & 
Karau, 2002; Schuck & Liddle, 2004). En sådan könsmärkt roll är den som ledare för en 
organisation eller ett företag som sammankopplas med typiska manliga attribut som 
aggressiv, målinriktad och kontrollerande. Detta beteende är i motsättning till hur kvinnor 
förväntas bete sig och leder till problem för kvinnor som skall utöva sitt chefskap. Kvinnor 
har svårare att uppnå chefspositioner än män och svårare att bli erkända som effektiva i sin 
roll och de bemöts av en sämre attityd inom organisationen än manliga kollegor (Eagly & 
Karau, 2002). 

Wahl (1996) hävdar att många, både forskare och chefer har ansett att en androgyn ledarstil 
skulle kunna vara lösningen då cheferna skulle kunna vara antingen män eller kvinnor med 
liknande ledarstil. Det skulle innebära en ledarstil med en kombination av manliga och 
kvinnliga egenskaper, vilket skulle kunna vara fördelaktigt i utformningen av chefskapet. 
Wahl (1996) menar dock att om man ser manligt och kvinnligt som konstruktioner och inte 
något naturligt så måste även ett androgynt chefskap konstrueras och definieras. De som 
förespråkar ett androgynt ledarskap vill oftast komplettera de manliga egenskaperna med 
kvinnliga egenskaper som känslighet, bättre intuition, bättre på att kommunicera och på att 
skapa goda relationer. Detta resulterar enligt Wahl inte nödvändigtvis i att fler kvinnor blir 
chefer utan kan lika gärna leda till att manligheten förändras och att män fortsätter att skapa 
och forma ledarskapet. 

Schuck och Liddle (2004) har i sin studie av 95 kvinnliga företagsledare i sydöstra USA fått 
fram negativa fastställanden av tidigare forskning som att glastaket, en osynlig barriär som 
hindrar kvinnor att ta sig till toppositioner, existerar och att ”the good old guys” nätverk 
fungerade som ett hinder för kvinnorna i karriären. Studien visade även att de kvinnliga 
cheferna kände sig respekterade av de kvinnliga anställda, vilket motsäger tidigare forskning. 
Att vara chef bland män upplevde många respondenter som en svår balansgång mellan att 
vara kvinna och chef. Det var lätt att bli sedd som ”en bitch” när de ville framstå som 
bestämda. Flera respondenter ansåg att de i första hand sågs som kvinnor och i andra hand 
som chefer, de kunde exempelvis anlitas som fredsmäklare vid konflikter just för att de 
förväntades vara bättre på detta som kvinnor. Även Rudman mfl (2012) påvisar denna 
problematiska balansgång mellan att uppfylla den förväntade kvinnliga könsrollen samtidigt 
som de skall uppfylla den manligt formade chefsrollen i betraktarens ögon. Det ses lätt som 
negativt, att som kvinna använda sig av tuffare ”manliga” egenskaper och visa dominans i sitt 
chefskap. De påvisar att fördomar mot kvinnliga chefer fortfarande existerar och att de ibland 
bemöts med både avvisande reaktioner och försök att sabotera deras arbete då de genom att 
visa dominans hotar genushierarkin.  
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2.2  Stereotypa egenskaper; kvinna, man och chef 
 

Blom (1998) har i en studie av kvinnliga och en del manliga förvaltningschefer i Landstingen 
kommit fram till att de kvinnliga och manliga cheferna inte själva ansåg att de hade olika syn 
på hur de skötte sitt chefskap. Vid närmare undersökning av materialet framkommer att de 
kvinnliga och manliga cheferna inte utför sitt arbete på samma sätt och att de olika 
arbetssätten i många fall går att hänvisa till den stereotypa kvinnliga respektive stereotypa 
manliga chefen. Detsamma gäller vid intervjuer med underställda som i sina beskrivningar 
synliggör skillnader när de talar om en kvinnlig eller manlig chef. Även här i många fall kan 
hänvisas till de stereotypa skillnaderna mellan kvinnligt och manligt chefskap. När det gällde 
att fatta beslut ansågs de kvinnliga cheferna mer noggranna och att de lyssnade mer på 
personalen innan de fattade beslut. Detta gjorde dock att de kunde anses som mer 
obeslutsamma. De manliga cheferna ansågs vara mer effektiva och fattade snabba beslut men 
ansågs därför mer ohörsamma gentemot de underställda (Blom, 1998). 

Bruckmüller och Branscombe (2010) har i sin forskning påvisat att den tidigare teorin om 
”the glass cliff” fortfarande är aktuell. Denna teori innebär att kvinnor lättare kan uppnå 
ledande positioner när företaget befinner sig i stor kris. Det finns en stor risk att de kommer 
att misslyckas i sitt ledarskap. Enligt könsstereotyperna är en lyckad organisation 
sammankopplad med ett typiskt ”manligt” ledarskap och en misslyckad organisation ses i 
behov av ett typiskt ”kvinnligt” ledarskap. De kvinnliga cheferna anses ha egenskaper som 
ger en mer intuitiv och inkännande ledarstil som anses behövas i kristider. Studien visade att 
män väljs till ledare i tider av framgång och kvinnor lättare uppnår ledande positioner när 
ledarskapet är sammankopplat med en otrygg tillvaro på ”glashala klippor”.  

”There is, of course, a double irony here. When women get to enjoy the spoils of leadership 
(a) it is not because they are seen to deserve them, but because men no longer do, and (b) this 
only occurs when, and because, there are fewer spoils to enjoy” (Bruckmüller & Branscombe, 
2010 s. 449). 

Collinson och Hearn (1994) visar hur olika sätt att hantera chefskapet är kopplat till fem olika 
manlighetsdiskurser, auktoritarism, paternalism, entreprenörialism, karriärism och 
informalism. Auktoritarismen kan relateras till en maskulinitet som är aggressiv och brutal 
som ska användas till att skrämma underställda till lydnad. Paternalismen innebär en 
kontrollerande maskulinitet som kan liknas vid synen på fadern som familjens överhuvud. 
Chefen beslutar för de underställdas bästa. Entreprenörialismen där chefen ser ekonomisk 
effektivitet som det viktigaste sammankopplas med en konkurrensinriktad maskulinitet där 
manliga chefer jämför sig med andra manliga chefer som är villiga att lägga ner lika mycket 
tid och engagemang för att lyckas bäst. Karriärismen relateras till en traditionell maskulinitet 
som familjeförsörjare där drivkraften är självhävdelse. Slutligen informalismen som innebär 
att männen skaffar sig informella relationer till andra män på arbetsplatsen som kretsar kring 
typiska manliga intressen och värderingar. 
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Denna stereotypisering av chefskapet som dominerat av diskurser om manlighet och manliga 
egenskaper innebär att en kvinnlig chef som hanterar sin position på ett typiskt kvinnligt sätt 
gör fel hur hon än gör oavsett varför hon gör det (Blom, 1998). 

Den stereotypa kvinnliga chefen förväntas vara uppmärksam gentemot sina underställda och 
mer påverkbar av dem. Hon förväntas styra genom antydningar och kunna spela hjälplös för 
att få underställda att utföra sitt arbete. En kvinnlig chef förväntas prioritera sociala processer 
framför specifika uppgifter. Dessa stereotyper inverkar på chefernas möjligheter att utföra sitt 
chefskap då underställda kan reagera på att chefen inte utför sitt arbete på ett förväntat sätt. 
Om en kvinnlig chef ”tuffar till sig” kan hennes legitimitet påverkas negativt då hon inte 
följer normen av en typisk kvinnlig chef (Blom, 1998). 

 

2.3  Kvinnliga chefer vid mansdominerade arbetsplatser 
 

Begreppet "glastaket" är ett välkänt begrepp inom forskningen kring kvinnor vid 
mansdominerade arbetsplatser. Glastaket innebär en osynlig barriär som hindrar kvinnor och 
andra minoriteter från att ta sig till toppositioner och flertalet forskningsrapporter har visat på 
att glastaket existerar (se Pai & Vaidya, 2009). För kvinnor som vill nå höga positioner kan 
detta innebära att behöva anta olika strategier för att bli accepterade och respekterade av sina 
manliga kollegor. Muhr (2011) kallar den kvinnliga chefen för "cyborg" vilket innebär en 
hybrid mellan människa och maskin. Den kvinnliga chefen måste göra sig av med mjuka 
feminina egenskaper och istället anta förmågor och en personlighet som representerar typiska 
manliga egenskaper, vilket är en förutsättning för att nå höga positioner då inget företag vill 
ha en medkännande kvinna på toppen. Den kvinnliga chefen representerar då manliga 
egenskaper men har en kvinnlig kropp vilket leder till att hon uppfattas som mystisk och 
skrämmande av andra kvinnor. Dock, poängterar Muhr (2011), så innebär den kvinnliga 
chefens överdrivna uppträdande av båda könen att hon istället förstärker glastaket och 
knappast ses som en förebild för andra kvinnor. 
 

Sinclair (1998) fann i sina intervjuer med tolv kvinnliga chefer på olika positioner inom 
privata, mansdominerade företag att de kände behov av att kamouflera sin femininitet och 
framhäva sin maskulinitet för att vinna auktoritet. Det kunde exempelvis handla om att inte 
prata om sina privata familjeförhållanden och att undertrycka sina känslor. Pini (2005) kallade 
detta för "det tredje könet" som en av hennes informanter hade uttryckt. Hennes studie fann 
däremot att 17 av hennes 20 informanter såg sig som annorlunda chefer än män och upplevde 
sig som feminina. Dessa informanter menade att de kvinnliga egenskaperna var av stor vikt 
för lyckat ledarskap. Resultatet av Pinis studie var att kvinnligt chefskap i mansdominerade 
miljöer krävde en komplex balansgång mellan manliga och kvinnliga egenskaper. Det ställs 
krav på att vara rationell, objektiv och befriad från hushållsgöromål men samtidigt fick den 
kvinnliga chefen inte sakna egenskaper som mjukhet, sexuell attraktivetet och festlighet. Den 
kvinnliga chefen ska alltså vara feminin men inte för feminin enligt Pinis informanter. 
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Kvande (1999) gjorde en studie på kvinnliga ingenjörers strategier. Hon fann fyra olika 
strategier där två av dem "one of the boys" och "homeless" innebar att kvinnorna försökte 
efterlikna männen på arbetsplatsen. De andra två strategierna "compensators" och 
"challengers" innebar att kvinnorna tog avstånd från manligheten och utmanade männen. 
Gruppen inom strategin "homeless" accepterade reglerna för hur man bör bete sig och vilka 
arbetsuppgifter man tilldelas och försökte så gott som möjligt att passa in och bli accepterade. 
Man var snäll och smart och utmanade inte den manliga normen. "One of the boys" är 
kvinnorna som ville bli sedda och behandlade som sina manliga kollegor. De distanserade sig 
från den normativa kvinnan och var goda deltagare i tävlingen om topptjänsterna. Kvinnorna 
som antog strategin "compensation" distanserade sig från arbetsplatskulturen och ville inte 
delta på männens villkor. Dessa kvinnor ville inte avancera till de högre tjänsterna utan 
satsade sin energi på intressen som moderskap och familj. Strategin "challenger" innebar att 
kvinnorna var kritiska till den manliga kulturen och normerna inom organisationen men ville, 
till skillnad från "compensators" inte dra sig tillbaka utan ville delta på sina egna villkor. 
Dessa kvinnor kallade Kvande för superkvinnorna eftersom de både ville göra karriär och ha 
familj och barn. Kvande fann att kvinnorna inom dessa mansdominerade organisationer inte 
antog en förutbestämd beteenderoll utan var medskapare av konstruktionen av strategierna 
"med eller mot männen" i allra högsta grad. Detta resultat kan inte appliceras inom 
kvinnodominerade organisationer utan vidare undersökning.  

 

2.4  Kvinnliga chefer vid kvinnodominerade arbetsplatser 
 

Sundin (1997) menar att studier inom offentliga sektorn som belyser anställdas situation inte 
är vanliga. Hon poängterar att könsaspekter inom organisationen ännu mindre har belysts och 
att den frågan kräver studier på mikronivå för att kunna uttala sig om. 

Offentlig sektor ses som tillåtande arena för kvinnor och kvinnlighet, dock på männens villkor 
i samhället genom att traditionella mansyrken ses som mer värda i löneskillnader. Kvinnliga 
kroppar, fysiskt sett, får mer och mer tillträde i den offentliga sektorn. Traditionellt kvinnliga 
tankesätt och värderingar har dock svårare att få tillträde i organisationerna, detta på grund av 
att den offentliga sektorn maskuliniserar sina verksamheter med det ökade kravet på 
ekonomiskt effektivitetstänk (Johansson, 1997). Den ökade trenden med effektivisering har 
sin inspiration i näringslivet menar Wolmesjö (2005). Maskulinisering innebär även att både 
kvinnor och män är positiva till fler män i organisationen (Keisu, 2009). Detta kommer till 
uttryck bland informanterna i Regnös (2013) avhandling i kvinnodominerande organisationer 
där mansglorifieringen innebär att kvinnorna är aktiva aktörer till att lyfta männen och skapa 
bättre karriärsvillkor för dem. Detta fenomen är en diskrimineringsprocess som sker av 
aktörer såsom kollegor, chefer och klienter. Genom våra antaganden om könen skapar och 
återkapar vi ”the glass escalator” som män i kvinnodominerade yrken färdas i (Hultin, 2003). 
Hultins (2003) studie visar att män vid kvinnodominerade arbetsplatser både erbjuds bättre 
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tjänster i organisationen samt gör karriär i snabbare takt än sina kvinnliga kollegor med 
liknande kvalifikationer. 

Regnö (2008, 2013) visar att kvinnliga chefer inom kvinnodominerade organisationer inte 
upplever eller beskriver sig själva som en särskild könskategori som tillför några specifika 
feminina värderingar i organisationen. De kvinnliga cheferna upplevde inte heller någon 
motsättning i rollen som chef och kvinna. De beskrev sig själva och sina kollegor som olika 
individer med olika personligheter, positioner, utbildningar, tankesätt som tillsammans 
utgjorde den kompetens som krävs för att leda organisationen. Regnö (2008, 2013) menar att 
dessa kvinnor kan tolkas som normen vilket innebär att man har makten att beskriva och 
definiera sin situation och inte är medveten om sig själv som en särskild kategori. Regnös 
(2013) avhandling kring chefer i omsorgsverksamheter visar att det finns en medvetenhet hos 
cheferna kring kvinnoförakt, mansglorifiering och arbetets låga status, vilket innebär att de 
behöver förhålla sig till detta på ett personligt plan eftersom de trots allt ingår i kategorin 
kvinnor. Resultatet visar även ett genomgående tema av föreställningar om kvinnor som 
överkompetenta och de beskrivs som ”duktiga flickor”. Detta innebär att kvinnorna ansågs 
vara högst kompetenta för sin tjänst, var mycket angelägna om att göra ett bra arbete och inte 
misslyckas. Regnö menar att detta resonemang både motsäger forskningsresultat kring 
kvinnliga chefers förhållanden vid mansdominerade arbetsplatser som visat på en 
föreställning om kvinnors bristande kompetens samt att uttrycket ”duktig flicka” är något 
negativt och förminskande. 

Regnö (2013) fann vidare att de kvinnliga omsorgscheferna visade på tre strategier vilka var 
frikoppling, omtolkning och stolthet. De två första strategierna kallar hon för 
motståndsstrategier och innebär att de kvinnliga cheferna tar avstånd från den allmänna 
beskrivningen av kvinnor samt försöker omtolka den negativa bilden av kvinnor och skapa 
positiva motbilder istället. Den sista strategin innebär att cheferna försöker skapa stolthet 
bland sina arbetsgrupper och försöker höja statusen genom stöttning och vägledning för 
personalens vidareutveckling.  

Liknande studier inom kvinnodominerat arbete i en svensk kontext är svåra att hitta. Dock har 
Wolmesjö (2005) studerat första linjens chefer i kommunal äldre- och handikappsomsorg och 
hennes avhandlings resultat skiljer sig inte avsevärt från Regnös (2013). Wolmesjö menar att 
första linjens chefer har svåra och otydliga uppdrag och cheferna tvingas hitta 
överlevnadsstrategier för att hantera chefskapet. Dessa strategier innebär att etablera egna 
kontakter som kan fungera som mentorer och bollblank. Stödet från kollegor var en annan 
nödvändig strategi och den tredje innebär att cheferna fokuserade på att hålla sin fysiska och 
psykiska hälsa intakt vilket kräver träning, enligt Wolmesjös (2005) intervjupersoner. 

2.5  Summering 
 

Den tidigare forskning som presenteras i detta avsnitt har utgångspunkt i olika teoretiska 
perspektiv. Forskning har bland annat fokuserat på rollmotsättningen mellan den kvinnliga 
könsrollen och chefsrollen. Kvinnliga chefers förutsättningar beskrivs även utifrån antingen, 
rollteorier, organisationsteorier och genusteorier där kön och makt är i fokus. Det sistnämnda 
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är fallet i Regnös (2013) avhandling vilken har fått stor betydelse i vår studie. I vår studie har 
vi däremot, förutom förståelsen kring könsordningen i samhället, använt oss av teorin om 
sociala roller och rollmotsättningsteorin som har ett ursprung i ett teoretiskt perspektiv som 
ser biologiska skillnader och miljöfaktorer som grunden till de skilda könsrollerna ( Wood, 
Eagly, 2002). I vår studie använder vi de två teorierna för att de så tydligt påvisar de 
skillnader som vi dock menar är socialt konstruerade. Rollmotsättningsteorin har använts i 
internationell forskning, t ex Ritter och Yoder (2004) och Connerly och Strauss (2008) kring 
just det fenomen vi vill studera, kvinnor och deras chefskap utifrån motsättningar i rollen som 
kvinna och chef. Vi menar att dessa rollmotsättningar har sin grund i socialt konstruerade 
roller, där den kvinnliga könsrollen är i motsättning till den manligt utformade chefsrollen, 
där kvinnan även är underlägsen mannen genom könsordningen och inte att denna 
motsättning beror på biologiska skillnader påverkade av miljön. Genom sitt fokus på 
egenskaper är teorin om sociala roller ett användbart analysinstrument för att tydligöra vilka 
egenskaper kvinnorna använder i sitt chefskap och om de försöker anpassa sig till ett manligt 
chefsideal som tidigare forskning påvisar att kvinnliga chefer gör på mansdominerade 
arbetsplatser. Detta gör vår studie unik i förhållande till tidigare forskning då det inte 
framkommit några studier med ett tydligt fokus på manliga och kvinnliga egenskaper i 
kvinnors utövande av chefskapet i en kvinnodominerad organisation. 
Regnö (2013) använder även organisationsteori i sin forskning som vi hänvisar till i vårt 
resultat. Vi använder endast hennes resultat för att påvisa könsskillnader inom organisationen 
vilket vi anser ger en tydligare bild av kvinnors förutsättningar då det går att binda Regnös 
(2013) resultat till svar vi fått från våra respondenter, trots att dessa svar inte fokuserar på 
egenskaper som är studiens syfte. 

 

3.Teoretiska utgångspunkter 
 

3.1 Socialkontruktionistiskt perspektiv 
 

Vi anser oss, likt Regnö (2013) ha ett socialkontruktionistiskt perspektiv där vi ser världen 
som socialt konstruerad. I ett socialkontruktionistiskt perspektiv så ser man på vår identitet 
som skapad i interaktionen med andra. Identiteten är något som skapas genom att vi 
kommunicerar och speglar oss med andra i en kulturell och samhällelig kontext (Burr, 1995; 
Berger & Luckmann, 1966). I vår studie innebär begreppet identitet att kvinnorna har en 
könsidentitet, det vill säga könsroll, som skapas i de kontexter de befinner sig i. Butler (2007) 
menar att den heterosexuella normen i samhället har en stor inverkan på de asymmetriska 
kontrasterna i den manliga och kvinnliga könsrollen. Denna heterosexualisering skapar 
distinkta skillnader mellan könen som uppfattas som egenskaper hos män och kvinnor. Dessa 
egenskaper och dess distinkta skillnader anser vi beskrivs i teorin om sociala roller. Vi är 
medvetna om att teorin om sociala roller är uppkommen ur ett annat teoretiskt perspektiv där 
man anser att dessa skillnader har ett biologiskt ursprung genom människans evolutionära 
historia som påverkats av miljöfaktorer ( Wood & Eagly, 2002). Här används teorin för att 
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den så tydligt beskriver skillnaden på manliga och kvinnliga egenskaper genom sin 
benämning av agenic och communal egenskaper. Vi menar dock att dessa asymetriska 
kontraster mellan communal och agentic egenskaper är beroende på den heterosexuella 
normens inverkan på de asymmetriska skillnaderna i manliga och kvinnliga egenskaper som 
Butler (2007) beskriver.  

3.2 Könsordning 
 

Med det socialkonstruktionistiska perspektivet så menar vi att vi ser på könet som socialt 
konstruerat och att det finns en könsordning i samhället där mannen är överordnad (Hirdman, 
2007). Wahl et al. (2001) menar att kvinnans underordning i samhället måste tas hänsyn till i 
förståelsen för kvinnliga chefer samt att kvinnligt chefskap bör ses som skapat i en patriarkal 
genusordning och vi har därför valt att ha denna könsordning med i förståelsen kring 
kvinnliga chefers förutsättningar. 

Hirdman (2007) beskriver två dimensioner av genusordningens starkaste mönster. Den ena är 
isärhållning och den andra dimensionen är hierarkisering. Isärhållandet av könen innebär att 
vi skapar ett ”vi och dem” där mannen är norm och kvinnan betraktas som avvikare och 
mindre värd. Isärhållandet speglas i arbetslivet, personliga egenskaper, intresseområden 
etcetera. Hierarkisering innebär kvinnor utestängs från olika arenor i exempelvis arbetslivet 
där mannen är norm. Det innebär att kvinnan ses som ett tillägg till den manliga normen och 
kallas för ”kvinnlig chef” och inte för en ”normal chef”. Ett annat maktinslag i 
genusordningen som Hirdman beskriver är genuskontraktet. Detta genuskontrakt finns i alla 
samhälleliga kontexter och historiska tidsepoker och innebär ett osynligt kontrakt över hur 
kvinnor och män bör bete sig mot varandra, i arbetslivet, i privatlivet, hur vi bör tala till 
varandra och vilka egenskaper man bör ha. Genuskontraktet är inte ett jämlikt system utan 
mannen ses som norm och har tolkningsföreträde 

 
 

3.3 Teorin om sociala roller 
 

Eagly (1987) har studerat könsskillnader med teorin om sociala roller och hon förklarar att 
våra sociala roller skapar förväntningar på hur vi bör bete oss samt hur de olika könen bör 
agera i olika situationer. Med hjälp av teorin om sociala roller kan vi tolka beteenden utifrån 
manligt och kvinnligt samt utifrån förväntningar på den roll som innehas. Vi menar dock att 
dessa skillnader är socialt konstruerade och inte har något ursprung i biologiska skillnader. 
Dessa könsstereotypa förväntningar har vi på oss själva likväl som på andra. Människor 
anpassar sig till dessa förväntade beteenden och desto vidare i samhället dessa förväntningar 
och stereotyper är rotade, desto mer anpassar vi oss. Eagly (1987) menar att så exempelvis är 
fallet med förväntningarna på manligt och kvinnligt beteende. Vidare poängteras att det även 
finns en statusskillnad i könsrollerna. De specifika och normativa rollerna som vi förväntas 
anta är att män är huvudförsörjare och att kvinnor har huvudansvaret för hem och hushåll. Att 
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vara huvudförsörjare har högre status än att ha hushållsansvar vilket leder till att mannen 
generellt har mer makt och en given auktoritet i hemmet gällande beslut. Kvinnor blir 
dessutom i högre grad anställda på lågstatustjänster med mindre möjlighet att avancera. Vi 
menar att dessa skillnader härstammar från könsordningen (Hirdman, 2007). 

Efter en sammanställning av forskningen summerar Eagly (1987) kring könsstereotyper och 
framhåller att uppfattningarna som håller isär manligt och kvinnligt kan delas upp i två 
dimensioner; communal attributes och agentic attributes. På grund av svårigheten att 
direktöversätta dessa två begrepp används de i studien i sin primärform. 

Communal attributes beskrivs främst som att man bryr sig om andra människors välmående 
vilket oftast kopplas till en kvinnlig egenskap snarare än manlig. Andra egenskaper som ingår 
i communal är hjälpsam, snäll, sympatisk, mjuk, lätt att uttrycka känslor, tillgänglig att hänge 
sig totalt till andra människor, varm, social, uttrycksfull och feminin. Den andra dimensionen 
av könsstereotyper om personliga egenskaper är agentic attributs och dessa egenskaper 
beskrivs med ord som självsäker med kontrollerande tendenser. Dessa egenskaper kopplas 
oftare till män snarare än till kvinnor. Fler egenskaper som inryms i denna dimension är 
aggressiv, ambitiös, dominant, kraftfull, självständig, överlägsenhet, lätt att fatta beslut, 
äventyrlig, klar och tydlig, uppgiftsorienterad och tävlingsinriktad. 

Eagly (1987) framhåller att vi människor inte tror på eller delar upp män och kvinnor i dessa 
dimensioner fullt ut då ingen människa enbart har communal eller agentic egenskaper men att 
det finns förväntningar om att det ena könet bör ha fler egenskaper av den ena dimensionen än 
den andra. Kvinnor förväntas alltså vara relativt communal och män relativt agentic. 

I sociala situationer där människan blir iakttagen blir dessa stereotypa könsskillnader tydlig 
menar Eagly (1987) och poängterar att kraven på stereotypa beteenden ökar i sådana 
situationer. Även yrkesrollen innebär förväntningar, exempelvis på hur en chef i socialt arbete 
bör vara och inte bara hur man bör bete sig utifrån sin könsroll. Hon förklarar att 
uppfattningen om kvinnor som communal och män som agentic hålls bevarad trots att kvinnor 
i allt högre grad förvärvsarbetar. 

En senare studie kring agentic och communal egenskaper i arbetslivet är gjord av Rudman 
och Glick (2001). De menar att kvinnor ofta diskrimineras i arbetslivet då de stereotypa 
förväntningarna på kvinnan är att hon ska inneha communal egenskaper, det vill säga vara 
trevlig och snäll. Uppfyller hon inte dessa krav ses hon som socialt inkompetent och kan 
således diskrimineras från tjänster trots att hon innehar flera agentic egenskaper och ses som 
kompetent i sin yrkesroll. 

Med denna teori är förhoppningen att kunna belysa i analysen om de kvinnliga cheferna 
beskriver sig själva eller chefskapet med antingen communal eller agentic egenskaper eller 
om de beskriver det ultimata chefskapet som både communal och agentic. Med det centrala 
begreppet egenskaper i denna teori lägger vi inget värde i vad som definieras som goda 
ledaregenskaper eller att några egenskaper skulle vara bättre än det andra utan syftet är att 
belysa hur de kvinnliga cheferna uttalar sig om egenskaper som kan kopplas till teorin som 
kan hänvisar till den manligt utformade chefsrollen (Kanter, 1977; Acker, 1992). 
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3.4 Rollmotsättningsteorin 
  

Eagly och Karau (2002) har skapat en vidareutveckling av teorin om sociala roller och teorin 
om det så kallade glastaket, som innebär att en barriär av fördomar och diskriminering 
utesluter kvinnor från högre chefspositioner. Här kallas denna utveckling för 
rollmotsättningsteorin. De menar att det finns två typer av fördomar mot kvinnliga chefer: 

A, Utifrån den kvinnliga könsrollens deskriptiva normer anses kvinnan besitta färre 
ledaregenskaper än den deskriptiva normen av mannen. 

B, Om kvinnan ändå besitter dessa ledaregenskaper och använder sig av dessa, riskerar hon 
att uppfattas som hård och okvinnlig. 

Den första fördomen uppkommer när människor skall sammanföra den deskriptiva normen av 
kvinnan med chefsrollen eller ledarrollen. Det framkallar en uppfattning om att kvinnan har 
färre ledaregenskaper eller agentic attribut än mannen och därför inte anses som en lika bra 
ledare eller chef. Om en kvinna däremot helt uppfyller förväntningarna på chefsroll och visar 
sig ha dessa agentic egenskaper kan hon inte samtidigt uppfylla den kvinnliga könsrollens 
deskriptiva norm, bestående av mer communal attribut. Detta framkallar en uppfattning om att 
hon är en okvinnlig eller sämre kvinna. Detta kan leda till en motvilja från omgivningen mot 
kvinnliga chefer, som riskerar att motarbetas och hindras i karriären. 

Teorin har bland annat använts i en studie av Connerley och Strauss (2008) om rekrytering till 
internationella ledande befattningar. Man har studerat manliga och kvinnliga handledares 
betygsättning av manliga och kvinnliga kandidater till internationellt ledande befattningar. 
Studien visar att det finns en viss grund till teorin. Det var inte färre kvinnliga kandidater till 
chefsposterna men det var en skillnad i antalet kvinnor som fick dessa poster. Det visade sig 
även att kvinnliga handledare inte betygsatte kvinnor som sämre kandidater men manliga 
handledare hade tendens att göra detta. 

Ritter och Yoder (2004) har vidareutvecklat teorin och menar att en anledning till kvinnor inte 
söker sig till ledande positioner i mansdominerade miljöer kan vara att de själva inte vill gå 
emot könsstereotypen. Även kvinnor utser många gånger hellre män till chefspositioner då de 
anser att de har fler goda chefsegenskaper (Ritter & Yoder, 2004). 

Genom att använda rollmotsättningsteorin i analysen är förhoppningen att kunna se om 
kvinnliga chefer upplever en motsättning i rollen som kvinna och chef. Rollmotsättningsteorin 
presenteras som en teori kring kvinnliga chefer vid mansdominerade arbetsplatser och 
studiens intresse ligger i att synliggöra om teorin även är applicerbar för kvinnliga chefer vid 
kvinnodominerade arbetsplatser eller om den i det sammanhanget förkastas. Med det centrala 
begreppet roll menar vi både chefsrollen och könsrollen vilka vi anser är socialt konstruerade. 
Vi använder således teorin för att synliggöra om det finns en motsättning i att vara kvinna och 
uppfylla förväntningar på den kvinnliga könsrollen samtidigt som de skall hantera den 
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manligt utformade chefsrollen. Vi använder inte teorin för att påvisa att uppkomsten av dessa 
motsättningar skulle ha en biologisk förklaring. 
 
3.5 Kritik mot teorin om sociala roller 

 
Precis som för alla teorier så finns det kritik riktad mot teorin om sociala roller och forskning 
som visar på motsatt resultat. En central kritik är att teorin inte längre skulle vara aktuell idag 
på 2000-talet som den var på 80-talet. Exempelvis så har Monk-Turner, Blake, Chniel, 
Forbes, Lensey och Madzuma (2002) studerat altruistiskt beteende och fann inga skillnader 
mellan könen. De menar att könsroller möjligen inte är lika uttalade i dagens samhälle som 
den var då. Eagly (1987) bemötte denna typ av kritik redan i sin bok och menar att den 
forskning som inte visar på några skillnader mellan könen är relativt liten till sin empiri. Hon 
poängterar vidare att kvinnan och mannen varken är lika eller olika utan skiljer sig på olika 
nivåer beroende på vilket beteende som studeras. 
Under studiens gång har vi dock med oss att samhället ständigt utvecklas och att 
jämställdheten mellan män och kvinnor har ökat sedan 80-talet. Vi undersöker därmed inte 
skillnader som kan anses vara inaktuella och anser oss därför ha ett kritiskt förhållningssätt till 
teorin.  
 

3.6 Kritisk reflektion kring teorival 
 
Vi är medvetna om att teorin om sociala roller och rollmotsättningsteorins avvikande 
teoretiska ursprung jämfört med vår studie kan anses som en omöjlig kombination. I denna 
studie använder vi rollteorierna i syfte att studera hur de kvinnliga cheferna uttalar sig om 
egenskaper i sitt chefskap som teorin menar är stereotypt manliga respektive kvinnliga. Vi 
anser att teorin om sociala roller och rollmotsättningsteorin är fruktbara att använda i 
förståelsen kring kvinnliga respektive manliga egenskaper för att kunna belysa motsättningen 
mellan den kvinnliga könsrollen och den manligt formade chefsrollen. I förståelsen kring 
motsättningen mellan dessa roller anser vi krävs ett genusperspektiv och därmed en förståelse 
för den patriarkala könsordning som finns i samhället. Det kan anses vara problematiskt att 
kombinera studiens valda perspektiv med dessa teorier. Konsekvenserna kan i detta fall bli att 
reliabiliteten kan ifrågasättas på grund av dess unika teoretiska ansats. Vi använder endast 
teorin om sociala roller och rollmotsättningsteorin för att synliggöra de skillnader som båda 
teoretiska perspektiven menar existerar, det är uppkomsten till skillnaderna som skiljer 
teorierna åt. Vi anser det dock vara nödvändigt att kombinera dessa för att uppfylla syftet med 
studien på tillfredställande sätt. Vi anser att dessa olika teorier går att kombinera i denna 
studie och att våra val av teori är befogat för att på tydligaste sätt belysa skillnader på manliga 
och kvinnliga egenskaper i chefsrollen. I analysen bekräftas tidigare forskning samt teori 
vilket vi anser stärker reliabiliteten i studien och att valet av teorier således går att kombinera 
på ett förtjänstfullt sätt.  
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4. Metod 
 

I studiens syfte och frågeställning kan urskiljas att vi söker beskrivningar av egenskaper och 
upplevelser. Likt Kvale och Brinkmann (2009) framhåller så önskar vi förstå 
undersökningspersonernas värld ur deras synvinkel. Det följer sig därför naturligt att samla in 
data via intervjuer. För att få information som besvarar syfte och frågeställningar anser vi att 
den halvstrukturerande intervjun lämpar sig som datainsamlingsteknik. Intervjupersonerna får 
då möjlighet att beskriva sitt perspektiv utifrån de teman som studien berör (Kvale & 
Brinkmann, 2009). . Det motsatta är kvantitativ ansats vilken man med hjälp av statistik kan 
undersöka samband och undersöka vad som är orsak och vad som är verkan (Watt Boolsen, 
2006), något som vi inte anser vara relevant för vår studie. 

Skälet till att studien bedrivits är i enlighet med vetenskapsrådets (2011) riktlinjer och 
motiveras med vår lust och nyfikenhet att få veta. Ambitionen har varit att studiens resultat 
ska kunna bidra till individers och samhällets utveckling och på så sätt komma till nytta 
(vetenskapsrådet, 2011). 

För att kunna efterleva kravet på kvalitet i denna empiriska studie så presenteras i detta avsnitt 
hur vi systematiskt har gått tillväga i insamlandet av data så att läsaren kan följa de steg och 
de val som vi gjort (vetenskapsrådet, 2011) med förhoppningen om att stärka trovärdigheten i 
studiens resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

 

4.1 Urval 
 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) så finns det inga standardiserade svar på hur många 
intervjupersoner en studie behöver eller hur den ska gå till. De förklarar att den kvalitativa 
studien kan ses som ett hantverk där metodiska beslut får tas under studiens gång. Syftet styr 
antalet nödvändiga intervjupersoner. Det finns fördelar och nackdelar med både för få och för 
många intervjuer. Nackdelen med för många är att det blir svårt att göra ingående tolkningar 
av intervjuerna (Kvale, 1997). För att kunna uppfylla syftet med studien behövde vi intervjua 
kvinnliga chefer på kvinnodominerade arbetsplatser. En första fråga kring urval väcktes och 
behövde definieras. Vem är chef? Urvalet har skett utifrån Sveningsson och Alvessons (2014) 
definition av begreppet chef vilket innebär att dessa personer har ett formellt ansvar för ett 
antal arbetsuppgifter och medarbetare. Personerna har alltså blivit formellt anställda som 
chefer inom organisationen. Vi har därmed gjort ett aktivt bortval av personer som uppfattats 
som informella ledare på arbetsplatsen och urvalet har inte heller tagit ställning till huruvida 
cheferna varit goda ledare eller inte. Vi bedömde till en början att åtta kvinnliga chefer 
förmodligen skulle kunna generera de svar som studiens forskningsfrågor ställde.  
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För att få en vertikal spridning så föll valet på att intervjua kvinnliga chefer på olika 
hierarkiska nivåer. Det var ett aktivt val som gjordes med förhoppningen om att kunna få en 
bred bild av kvinnliga chefers uttalanden om manliga och kvinnliga egenskaper. 

Vi hade även en ambition om att få en spridning gällande kommuner och chefer i sex olika 
kommuner kontaktades således. Urvalet har begränsats till mindre och mellanstora kommuner 
för att möjliggöra en analys utifrån någorlunda liknande kontexter gällande ansvar, budget, 
utmaningar etcetera. Urvalet begränsades senare till chefer inom socialtjänstens olika 
områdesfält med hänvisning till ovanstående motivering samt att de ofta är inom 
socialtjänstens områdesfält socialpedagogen verkar inom. 

 

4.2 Genomförandet 
 

Cirka tolv intervjupersoner kontaktades initialt via ett mail där de erhöll information om 
studiens syfte (se bilaga 1). Därefter kunde de ta ställning till om de vill delta i studien. Våra 
namn och telefonnummer fanns tillgängliga i informationsbrevet för att de utvalda cheferna 
skulle kunna kontakta oss för frågor och funderingar.  Några valdes ut av oss då vi träffat 
möjliga intervjupersoner via tidigare arbeten och praktikplatser. Andra hittades via 
kommunernas hemsidor där namn och befattning fanns tillgänglig. Gensvaret på 
informationsbrevet var förvånansvärt positivt. Vi erhöll positivt svar från en majoritet och 
några kontaktades på nytt via telefon för mer information innan intervju bokades. Vi bokade 
in åtta intervjuer och fick då tacka nej till några kvinnor som visat intresse för att delta. När 
sedan en mättnad i materialet uppstod, vilket beskrivs nedan i analysförfarandet, så avbokades 
de två sista intervjuerna för att kunna gå vidare i processen.  

Varje intervju tog ungefär 45 minuter och genomfördes utifrån en intervjuguide (se bilaga 2). 
Intervjuguiden har arbetats fram utifrån studiens syfte och frågeställningar samt utifrån 
tidigare forskning kring ämnet och studiens teoretiska perspektiv. Intervjuerna spelades in 
efter godkännande från intervjupersonerna. Vid intervjuernas genomförande var vi båda 
författare närvarande. Att vi var tillsammans på intervjuerna såg vi som positivt. Den ena 
hade huvudansvaret för intervjuguiden och den andra kunde fånga in ytterligare information 
via följdfrågor som kunde komplettera intervjun. Intervjuerna tog formen av 
semistrukturerade. Styrkan i denna form av intervju var att vi kunde gå efter de teman som 
studien utgick ifrån för att kunna besvara frågeställningarna samt att vi fick möjlighet att föra 
tillbaka intervjupersonerna till dessa teman när fokus hamnade på annat. Styrkan låg även i att 
kunna ställa kompletterande följdfrågor för att säkerställa att vi hade förstått 
intervjupersonerna rätt (Kvale, 1997).  

 Valet av att göra intervjuerna ensam eller två stycken får konsekvenser. Likt Kvale och 
Brinkmann (2009) poängterar så innebär intervjusituationen en maktassymmetri vilket kräver 
en reflektion från intervjuaren kring om intervjupersonerna delar med sig av sina upplevda 
erfarenheter och tankar eller om hon medvetet eller omedvetet säger det hon tror intervjuaren 
vill höra. En reflektion kring konsekvenserna följer under rubriken nedan. 
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4.2.1 Etiska överväganden kring genomförandet 

Vår reflektion kring att genomföra intervjuerna tillsammans var att vi inte tror att detta 
påverkar studien då intervjupersonerna är chefer som är vana vid att inneha maktposition samt 
vid att bli intervjuade. De kan tolkas som vad Kvale och Brinkmann (2009) kallar för eliter 
vilka de menar kan ha förberett vissa samtalsspår som snarare kräver skicklighet och parering 
från intervjuaren att hantera. Genom att vi var nybörjare i intervjusituationen så ansåg vi att 
maktasymmetrin inte skulle påverka intervjupersonerna och informationen på ett negativt sätt. 
Chefer har ofta erfarenhet av intervjusituationer och är därmed verbalt skickliga att beskriva 
sig själva och sin verksamhet. Vi ansåg att det vägde upp att vi var två nybörjare som kom 
tillsammans till intervjun. 

Ytterligare en etisk aspekt som vi tog ställning till i genomförandet var att försöka skapa en 
miljö där intervjupersonerna kände sig avslappnade och trygga nog för att kunna prata om 
privata tankar och känslor som senare används i offentligt bruk (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Genom att intervjupersonerna fick välja plats för intervjun och genom att vi småpratade innan 
intervjun startade samt informerade om deras rättigheter, hoppas vi att vi kunnat uppfylla 
dessa krav på etisk respekt. Vid slutet av varje intervju tillfrågades kvinnorna om de ville 
tillägga något då tankar och reflektioner kan ha väckts under intervjuns gång. Ett par tillade 
viss information. En av intervjupersonerna tillade information efter att bandspelaren stängts 
av. Hon godkände dock att vi använde oss av den informationen och hennes ord skrevs upp i 
ett anteckningsblock fem minuter efter intervjun så ordagrant som vi kom ihåg det. 

Vi författare hade viss relation till några av intervjupersonerna. Denna relation innebar att en 
av oss har haft ett par av intervjupersonerna som chefer under en kort period. Dock fanns det 
inget direkt samarbete med dessa och vår reflektion är att denna vaga relation inte har 
påverkat vår förståelse av deras svar. Naturligtvis har vi även försökt förhålla oss objektivt till 
samtliga kvinnor i studien. Av samma anledning höll den som inte hade relation till 
intervjupersonen i intervjun medan den andra satt med som sällskap. Förhoppningen med det 
var att skapa en avslappand intervjusituation och minimera risken för att påverka svaren likt 
Wolanik Boström och Öhlander (2012) beskrev. Deras respondenter positionerade sig och 
positionerade forskarna vilket fick betydelse för vad som sades under intervjuerna. 

 

4.3  Analys och tolkning av data 
 

I studien har en tematisk analys används för att analysera datamaterialet (Braun & Clarke, 
2006). Denna metod innebär att man identifierar och analyserar teman i det insamlade 
datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). Analysmetoden valdes utifrån dess flexibilitet och 
enkelhet med fördelen att det ändå gavs möjlighet att generera ett mångfacetterat resultat, 
vilket vi ansåg passande för att för att uppnå studiens syfte (Braun & Clarke, 2006). Innan 
analysen påbörjades har de inspelade intervjuerna transkriberats, där varje ord skrivits 
ner. Således har även skratt, långa pauser och ”hmm” skrivits in för att inte lyfta 
intervjupersonernas ord ur sitt sammanhang och sin helhetsbild.  
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Materialet lästes upprepade gånger, i förhoppning om att bekanta oss med texten. Därefter 
uteslöts text som inte var intressant utifrån studiens syfte. Övrig text sammanfattades och 
kodades från alla transkriberingar så att gemensamma teman kunde ses och även systematiskt 
upptäcka skillnader i materialet. Därefter framkom två huvudteman; 1). ”Det spelar roll att 
man är kvinna och chef” och 2). ”Det spelar ingen roll att man är kvinna och chef”. Dessa två 
teman delades sedan upp i sex underteman som framkom i datamaterialet och som gjorde att 
vi kunde få det mesta möjliga ur materialet utifrån studiens syfte och frågeställningar. Efter att 
sex intervjuer med kvinnliga chefer på olika hierarkiska nivåer genomförts upplevde vi en 
mättnad i materialet. Mättnaden innebar att de sista intervjuerna visade upprepande mönster 
som tidigare intervjuer och bringade oss således ingen nyhet (Asplund, 1967). Vi ansåg därför 
att vi hellre avbokade de två sista intervjuerna då de med största sannolikhet inte skulle 
tillföra något nytt till analysen. Det är av vikt att här poängtera att analysen inte enbart är 
sprungen ur empirin, det vill säga induktiv. I tematiseringen har vi haft en teoretisk förståelse 
som varit svår att bortse från i skapandet av frågeställningarna och analysen har således skett i 
växelverkan mellan teori och empiri (Johansson Lindfors, 1993). Denna pendling mellan teori 
och empiri benämns som abduktiv tematisering (Langemar, 2008). 

 Datamaterialet analyserades utifrån beskrivna teman. Till sist sammanfattades resultatet 
under varje tema som sedan förklarades med beskrivande citat, vilka presenteras med kursiv 
text i resultat- och analysavsnittet. Vår ambition har varit att försöka visa på om en majoritet 
eller bara några få intervjupersoner har gett uttryck för något. Förhoppningen med detta har 
varit att visa på om det varit en dominerande eller avvikande uppfattning (Regnö, 2013). 

 

4.4  Etiska överväganden 
 

Uppsatser på C- och D-nivå omfattas inte av kravet på etisk prövning (SFS 2003:460) men 
forskningsetik alltid är en viktig aspekt i dessa uppsatser ändå. Det etiska ansvaret ligger på 
både studenterna och handledaren och etiska överväganden bör ske genom hela 
forskningsprocessen (Kalman & Lövgren, 2012). Vi anser att detta har efterlevts då vi låtit 
etiska reflektioner prägla våra ställningstaganden under studiens gång. 

Studien har skett i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) principer. De fyra stående 
hänsynstagandena är kravet på information, samtyckes, konfidentialitet och nyttjande. 
Information - och samtyckeskravet innebär att alla intervjupersoner fått grundlig information 
om vad studien ska handla om. Vi skickade ut ett brev med information om studiens syfte, 
vilka metoder som skulle användas samt hur data skulle förvaras så att obehöriga inte kunde 
komma åt det (se bilaga 1). Intervjupersonerna kunde därefter ta ställning till om de ville delta 
eller inte samt att de fick möjlighet att kontakta oss för vidare frågor då det i brevet fanns 
telefonnummer samt mailadresser till oss författare samt vår handledare. Vid intervjutillfället 
erhöll samtliga intervjupersoner ett samtyckesbrev (se bilaga 4) där vi samtidigt gav 
information om studien återigen samt deras rättighet att avbryta. Inga valde att avbryta och 
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samtliga intervjupersoner svarade på samtliga frågor samt skrev på samtyckesbrevet innan 
intervjun tog vid. 

Konfidentialitetskravet innebär att värna om intervjupersonerna genom att noggrant handskas 
med sina data och att ingen ska kunna identifiera deltagare i den slutliga publikationen 
(Vetenskapsrådet, 2002). Vi tog särskild hänsyn till detta genom att avidentifiera arbetsplats 
och kommun och istället beskrivit vårt urval i mindre och mellanstora kommuner. Vårt 
särskilda hänsynstagande har även att göra med att intervjupersonerna var chefer då Kalman 
och Johansson (2012) menar att deras uttalanden inte får leda till igenkänning. Av denna 
anledning har vi inte talat med någon inom deras organisation om vår uppsatsidé eller om 
vilka som blivit tillfrågade. Vid intervjuernas början tillfrågades samtliga respondenter om de 
godkände att intervjun spelades in, något som ingen hade invändningar emot.  

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) efterlevdes genom att materialet endast används till 
forskningsändamål. Ingen annan användning har varit aktuell än till vår studie. Denna 
information erhöll våra intervjupersoner i informationsbrevet. 

4.5  Validitet och reliabilitet 
 

Inom forskningen sker en ständig diskussion om relevansen av begreppen reliabilitet och 
validitet inom kvalitativ forskning och många menar att dessa begrepp hör hemma inom den 
kvantitativa forskningen. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) syftar begreppet reliabilitet till 
forskningsresultatets möjlighet att reproduceras av andra forskare vid ett annat tillfälle och 
därmed producera en form av objektiv kunskap. Inom samhällsforskning ser man dock den 
sociala verkligheten som konstruerad och ständigt i en process av förändring där det finns ett 
behov av att producera subjektiv kunskap och därmed anses intervjun som en befogad och 
giltig metod. Kvale menar att ledande frågor för att se om man tolkar intervjupersonen på rätt 
sätt är en bra metod för att öka reliabiliteten. Detta har vi haft i åtanke under våra intervjuer 
och använt oss av. Intervjupersonerna har både bekräftat och dementerat våra tolkningar i 
dessa situationer. 

Reliabiliteten vid utskriften av intervjuerna påverkas om man är två personer som utför 
transkriberingarna då de troligtvis tolkar materialet lite olika (Kvale, Brinkmann, 2009). 
Eftersom vi båda har varit med vid alla intervjuer och inte ansett att vi behövt ifrågasätta 
varandras transkriberingstolkningar, anser vi att resultatet inte påverkats på något betydande 
sätt.  

Validiteten inom forskning handlar om man helt enkelt undersöker det man säger att man 
undersöker och detta har ofta handlat om mått, om man mäter det man säger att man mäter. 
Inom samhällsvetenskapen har validiteten kommit att handla om valet av metod och om det är 
ett befogat val för att få fram det material man behöver för att kunna producera vetenskaplig 
kunskap. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är validiteten i en studie något som man skall 
ha med sig i hela forskningsprocessen, från val av metod fram till det färdigproducerade 
materialet och innehålla följande validitetsfrågor: 
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Det skall finnas ett logiskt samband mellan teoretiska antaganden och forskningsfrågor. Detta 
krav anser vi att vi uppfyllt då vi noga studerat teoretiska antaganden och varit väl inlästa på 
forskningsområdet kring vårt ämne innan vi formulerat våra forskningsfrågor. 

Valet av metod skall vara adekvat med tanke på syfte och ämne. Vi anser att 
semistrukturerade intervjuer är en adekvat metod för att kunna hålla fokus på egenskaper som 
de kvinnliga cheferna förväntas och önskar att använda i sitt chefskap. 

Validiteten i själva intervjusituationen handlar om tillförlitligheten i intervjupersonernas svar. 
Genom att vi före intervjuerna gjort en intervjuguide med frågor som vi testat på två personer 
före vi startade våra intervjuer har vi försäkrat oss om att vi skall få fram material kring 
samma ämne från alla intervjuer. 

Validitetsfrågan vid utskriftsprocessen har att göra med val av språklig stil för utskriften. 
Genom att vi valt att transkribera ordagrant vad våra intervjupersoner svarar så anser vi att 
validiteten i denna del av processen kan anses som hög. 

Vid analysen rör sig validitetsfrågan kring om det finns en logisk och hållbar tolkning av 
materialet. Då vårt intresse i studien rör sig kring vissa tydliga teoretiska antaganden har vi 
valt att tematisera materialet kring dessa antaganden för att få ett logiskt samband mellan 
material och resultat. 

De sista validitetsfrågorna rör valideringsprocessen och rapporteringen av studien. 
Valideringen sker genom opponering av en utsedd student samt examinator. 

 

 

5. Resultat och analys 
 

I följande kapitel redovisas de teman som framkommit i analysen av de transkriberade 
intervjuerna. Resultatet presenteras utifrån de två huvudteman som framkommit, vilka är ”det 
spelar roll att man är kvinna och chef” samt ”det spelar ingen roll att man är kvinna och chef”. 
Under dessa huvudteman presenteras de sex underteman som hör till respektive huvudtema. 
Resultatet presenteras delvis av citat där vi döpt om deltagarna för att bevara deras 
anonymitet. I de fall som de nämnt sitt eller andras namn eller sin kommun i intervjuerna så 
har detta avidentifierats eller döpts om. Samtliga deltagare har varit kvinnor och chefer i 
offentlig sektor. Två har varit avdelningschefer, två har varit enhetschefer inom äldreomsorg 
och funktionshinder, en har varit enhetschef inom individ-och familjeomsorg och en har varit 
enhetschef över biståndshandläggare. För att intervjupersonerna inte ska kunna identifieras så 
har vi valt att inte skriva med vem som innehar vilken tjänst även om det till viss del kan 
tydas i deras uttalanden. 
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5.1  Det spelar roll att man är kvinna och chef 
 

Upplevt motstånd i chefskapet 
 

På frågan hur de ser på att vara kvinna och samtidigt chef svarade de flesta att de själva inte 
hade problem med att vara kvinna och samtidigt chef. Vad som däremot framkom är att det 
utifrån andras bemötande kan uppkomma problem just för att man är kvinna. De två cheferna 
på högre chefspositioner, avdelningscheferna, vittnade om situationer där det faktum att de är 
kvinnor har kunnat spela en viss roll: 

” ( … ) Ibland har jag haft bekymmer i förhållande till män faktiskt. 
Dom vill ha steget framför mig och så där … men det har ofta slutat 
med att jag vill ta tillbaka, eller det har varit en förutsättning att jag 
tar tillbaka mitt chefskap så …  det är inte jättemånga män som 
jobbar i den här branschen, men det har hänt några gånger faktiskt.” 
(Katarina) 

Detta kan kopplas till Eagly och Karaus teori (2002) om att kvinnor förväntas ha färre 
ledaregenskaper, så dessa män har sett det som naturligt att de är bättre chefer. Det kan även 
bero på att männen använder sig av sin högre status som de anses ha på arbetsmarknaden 
(Acker, 1992). 

Den andra avdelningschefen var mer tydlig i sin markering av att det kvinnliga könet inverkar 
på chefskapets möjligheter vilket kan exemplifieras med följande citat: 

” ( ... ) inom socialtjänsten så är det enklare att vara kvinna och chef 
än att vara det när man möter andra organisationer … då möter man 
mer män …  och att vara då ung kvinna och feminin i sig, men ändå 
så tydlig som jag är, det har ju inte alltid varit enkelt ( … ) man måste 
ju hitta sin strategi. ( … ) jag vet ju att om jag till en man i ett 
samarbete är rak och tydlig och är liksom rak och tydlig som jag kan 
vara mot mina kvinnliga kollegor, så blir de jättenervösa så jag vet ju 
att jag får förpacka detta på ett trevligt sätt .. så är det.. till viss del 
får jag använda mig av min kvinnlighet för att nå mina mål.” (Linda) 

Att män och kvinnor beter sig på detta sätt tas upp av Eagly i hennes teori om sociala roller 
(1987). Genom att bete sig som Linda gör i dessa situationer anpassar hon sitt beteende till ett 
mer förväntat ”kvinnligt” beteende i den manliga betraktarens ögon för att stämma bättre 
överens med mannens förväntningar för att han inte ska känna sig nervös och kunna hantera 
situationen. I analysen av intervjuerna är det tydligt att det är de chefer som möter fler män i 
sitt chefskap som upplever dessa situationer och båda dessa kvinnor har också påpekat att de 
anser sig ha många manliga egenskaper. Detta kan vara en indikation på att det är lättare för 
kvinnor som har fler agentic attribut som Eagly och Karau (2002) beskriver förväntas att en 
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chef ska ha får lättare att klara av chefskapet när man samtidigt behöver hantera en 
arbetssituation där fler män är med och konkurrerar. 

Linda påtalar även en annan situation där det är skillnad när man är kvinna i sitt chefskap: 

”( … )Det är inte lika lätt för en kvinna att göra karriär som en man… 
en man får alltid förtroendet snabbare än en kvinna får… så är det… 
även i denna branschen … Jag har också märkt det vid tillsättningar 
av tjänster och så … jag har ju många kompisar som är kvinnor och 
chefer och varenda en kan berätta historier … många kan berätta om 
det här … när dom har frågat, hur kom det sig att dom inte fick den 
här tjänsten … så får dom höra det här …  antingen att det varit en 
kvinna som varit äldre.… som har barn som är äldre … även om de 
inte har varit chefer längre ( … ) alltså det här med att man är kvinna 
och har barn som kan bli sjuka … det ligger en till last .” (Linda) 

Även detta kan kopplas till Eagly och Karaus (2002) rollmotsättning som framkallar fördomar 
mot kvinnliga chefers förmåga. De förväntas ta ett större ansvar hemma och därmed vara ett 
sämre val till en viktig chefstjänst. Utifrån Hirdmans (2007) teori om könsordningen kan detta 
förstås utifrån det osynliga genuskontraktet där mannen innehar tolkningsföreträde för vem 
som förväntas göra vad i samhället. 

Båda avdelningscheferna menade att det var olika spelregler för män och kvinnor när det 
gäller att ta sig fram i karriären. De menade att män nätverkar mer och genom kontakter 
förbättrar sina chanser att få nya tjänster. Detta sätt att arbeta stämmer bra överens med de 
manlighetsdiskurser som Collinson och Hearn (1994) anser finns kring det stereotypa 
chefskapet. De kvinnliga cheferna såg inget hinder i att de behövde bevisa sig lämpliga för en 
chefstjänst. De hade för det mesta blivit tillfrågade om de ville ha tjänsterna och att de hade 
blivit påtänkta utifrån sina egna meriter vilket de ansåg vara viktigt. Det var inte själva 
chefskapet som var målet i karriären utan att de hade ett arbete där de kunde påverka och 
känna att de var bra på det de gjorde. Det var inte någon av de kvinnliga cheferna vi 
intervjuade som hade chefskapet som ett mål. Flera av cheferna påpekade skillnaden på de 
män som de kommit i kontakt med under sin karriär, att männen snabbare gått vidare till nya 
uppdrag samt att karriären i sig varit viktigare för dem. Collinson och Hearn (1994) nämner 
detta i de manlighetsdiskurser som de menar beskriver chefskapet. De benämner en av dem 
karriärism, vilken innebär att mannen drivs av självhävdelse för att gå vidare i karriären. 

”( … ) Det kan jag se hos mina manliga enhetschefer också, att de 
gärna pratar karriär, det hör jag sällan de kvinnliga enhetscheferna 
göra. Även om de går vidare i sin karriär så pratar de inte om karriär 
för det är liksom inte det första men det ser jag ofta hos män faktiskt.” 
(Katarina) 

Samma kvinna som citatet ovan menade även att vissa män hon kommit i kontakt med i 
arbetet har uttalat att de kunnat tänka sig att sitta på hennes stol, något som hon menar att en 
kvinna aldrig skulle ha sagt. 
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De övriga kvinnliga cheferna beskrev mer arbetssituationen som en skillnad när det gällde 
deras situation vid en kvinnodominerad arbetsplats kontra andra chefers arbetssituation på en 
mer mansdominerad avdelning inom samma kommun. Även en av avdelningscheferna 
berörde detta. När de jämförde sin arbetssituation med andra chefers situation på mer 
mansdominerade avdelningar inom kommunen kunde de se att de har både mer personal och 
större budget att hantera. Enhetscheferna har ansvar för en verksamhet som är igång dygnet 
runt, vilket många andra enhetschefer inom andra kommunala avdelningar inte behöver. 
Deras verksamhet är igång under dagtid när de själva är på arbetet, de behöver inte vara 
nåbara under dygnets alla timmar. 

”( … ) se till exempel på samhällsbyggnad här bredvid, enhetschefer 
där (… ) du kan vara chef och ha en eller två under dig och kanske 
ligga i lönemässigt samma som vi har. Där går man hem klockan fyra 
och behöver inte tänka på det mer förrän man är tillbaka. Vi har ju 
dygnet runtverksamhet, vi har ju ansvar lördag och söndag även om vi 
inte är här.”  (Sofia) 

”(… ) Jag kan ju se att det är en otrolig skillnad att vara chef inom 
omsorgsverksamheter… gentemot att vara chef för tekniska bitar. Jag 
har 40 medarbetare, på stadsbyggnadskontoret har de 16 st. under 
sig.” (Amanda) 

Detta kan hänvisas till mannens högre maktposition i samhället samt den genusordning som 
präglar våra könsroller. Mannens överordnade position såväl i samhället i stort som i 
arbetslivet innebär att mannen kan ställa högre krav på sina arbetsförhållanden (Acker, 1992; 
Hirdman, 2007). 
 

Förväntningar de kvinnliga cheferna försöker leva upp till 
 

I intervjuerna framkom det att samtliga intervjupersoner ställde väldigt höga krav på sig 
själva. En del av dem menade att de egna förväntningarna var högre än de upplevde att andras 
förväntningar var på deras utförande av chefskapet. Flera av informanterna var inne på 
begreppet ”duktig flicka”.  
 

”( … ) jag tror vi är ganska många kvinnliga chefer som är duktiga 
flickor… och jag kan känna att jag har jättehöga krav på mig själv.. 
både på mig i mitt chefskap, men också hemma ( … )” (Marie) 

”( … ) det värsta är nog mina egna förväntningar på att alltid 
leverera, helst innan deadline, vara uppdaterad, hålla budget, vara 
trevlig …  schysst chef … se välvårdad ut ( … )”  (Linda) 

Begreppet ”duktig flicka” är något som Regnö (2013) nämner i sin avhandling. Här omnämns 
det i en negativ bemärkelse, det anses som en dålig egenskap hos kvinnor som kan skapa 
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prestige. Hirdmans (2007) teori om kvinnan som avvikare i arbetslivet, ett tillägg till den 
manliga normen kan vara applicerbart i detta fall. Genom att den kvinnliga chefen är en 
avvikare från normen kan hon tänkas behöva bevisa mer än en manlig chef att hon duger och 
är kompetent. Om inte för sin omgivning så i allra högsta grad för sig själv. 

Det framkommer även att en del av de kvinnliga cheferna känner att de även förväntas vara 
duktiga flickor i sitt arbete och förväntas lösa saker som kan anses som näst intill omöjliga att 
lösa. 

”Vi är ofta otroligt lösningsfokuserade.. tänker jag.. och det kan ju 
vara både fördelar och nackdelar med det .. jag känner att det kan 
vara positivt i den bemärkelsen att man känner att vi vill framåt ( … ) 
nu får vi liksom bestämma att vi gör något åt det .. sen tror jag också 
att det kan bli en nackdel för det kan också utnyttjas .. och tänka att 
det löser dom ( … )”  (Sofia) 

”( … ) man förväntar sig att kvinnor ska fixa allting, man ska ordna 
allting .. ehh… och det är ju någonting som vi gör här .. vi fixade det 
(… ) även om vi får slå knut på oss själva.. och det är ju en 
förväntning som finns och som jag tror att .. det är nog det som gör att 
det är många chefer som inte orkar ( … )”   (Amanda) 

Detta skulle kunna bero på det som Bruckmüller och Branscombe (2010) beskriver som en 
skillnad mellan den stereotypa kvinnliga och manliga chefen. Man förväntar sig att kvinnliga 
chefer är bättre på att lösa problem än manliga chefer. Kvinnliga chefer förväntas vara bättre 
på att hantera sina underställda i krissituationer där det krävs att chefen har en förståelse för 
personalens situation och kan hantera pressade situationer med mer ödmjukhet.  

En del av intervjupersonerna menar att de som kvinnor får arbeta mycket hårdare än män i 
samma position för att bevisa att de är kompetenta och dugliga i sitt chefskap. De anser att 
män får mer gratis när det exempelvis gäller auktoritet. De behöver inte kämpa lika mycket 
för att bli accepterade i sin yrkesroll. Detta tyder på att kvinnorna förväntas vara sämre ledare 
än män och att de måste bevisa att de besitter de egenskaper de behöver för att vara en bra 
chef. Det tyder på att det finns en viss motsättning mellan den sociala rollen som chef och den 
kvinnliga könsrollen, vilket bekräftar rollmotsättningsteorin (Eagly & Karau, 2002). 

”( … ) att lyckas som kvinna krävs att man gör så mycket mer än en 
manlig chef.. eller manlig medarbetare ( … ) jag behöver vara lite 
bättre än en man för att jag ska kunna vara lika bra ( … ) ” (Linda) 

”( … ) jag tror det är svårare för en kvinna, en kvinnlig chef i relation 
till en stor grupp kvinnor.. jag tror att det är lättare att bli ifrågasatt 
och så (… )” (Marie) 

”( … ) det är något konstigt som händer med oss kvinnor .. kommer 
det liksom en kvinna som är chef så blir det lite som att du ska inte 
komma och tro att du är något .. ja.. kom inte hit och tro att du ska 
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kunna chefa oss.. det är min uppfattning som jag haft när man 
kommer som ny.. att ja ja nu kommer en ny chef och henne ska vi 
snart … men kommer det en man så blir det lättare för honom.” (Ulla) 

Dessa citat visar att även kvinnor hellre ser män som chefer, precis som Ritter och Yoder 
(2004) kommit fram till i sin studie. Även Regnö (2013) påvisar att kvinnor på 
kvinnodominerade arbetsplatser är med och lyfter fram männen och skapar en 
diskrimineringsprocess mot kvinnliga chefer. 
 

Arbetets låga status  
 

Samtliga kvinnor utom en har under intervjuerna på olika sätt behandlat arbetets låga status. 
Många har pratat om den hårda arbetsbelastningen, stora personalgrupper och låga löner samt 
att de haft en viss besvikelse över den låga prioritet och strama budget som avsatts för 
området. Detta har skapat en inre bild hos kvinnorna för hur de förväntas hantera detta som 
chefer. Likt Regnös (2013) avhandlings resultat så var arbetets låga status något som dessa 
kvinnor accepterade och istället hittade strategier för. Det kan exemplifieras med följande 
citat: 

”( … ) man möts ju av … väldigt mycket … olika möten med personer 
som är tuffa ( … ) som man behöver ha reflektion omkring ( … ) så det 
är ju ett mål att arbeta fram, att man får prioritet i budget för 
handledning i äldreomsorgen också.” (Ulla) 

” (… ) jag hör varje dag, kommer medarbetare in eller pratar med 
mig eller pratar med varandra att nu orkar vi snart inte mer ( … ) och 
det är kämpigt att vara i … och jag försöker kämpa och jag försöker 
ändå ingjuta någon form av hopp. ” (Marie) 

”( … ) det jag känner framför allt är också det att ...det finns så 
mycket som vi ligger efter med inom detta området ( … ) att allt vi gör 
för att utveckla ( … ) det vill ju jag lyfta ( … ) visa mig i andra 
sammanhang ... där man förstår att det som vi gör inom det här 
området … med pedagogik, med hjälpmedel med metoder..med vår 
kunskap ( … )  alltså att få visa området, det ser jag som ett stort 
ansvar för mig som chef ( … ) och det hade jag nog inte behövt för det 
står liksom inte i min delegationsordning ( … ) men det känner jag ett 
stort ansvar för. ” (Sofia) 

Ullas och Maries utsagor kan tolkas som vad Johansson (1997) och Wolmesjö (2005) kallar 
för maskulinisering i organisationerna, det vill säga ökat krav på effektivisering, inspirerat av 
näringslivet. Deras uttalanden vittnar om hårda krav i budget och slimmade organisationer 
som genomsyrar organisationen, uppifrån och ner. Sofias brinnande intresse för sitt område 
kan tolkas som hennes egna förväntningar på sig själv som chef i ett lågstatusarbete samt att 
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citaten kan ses som vad Regnö (2013) kallar för motståndsstrategier där de förhåller sig till 
arbetets låga status och istället skapar och försöker sprida stolthet i yrket, både till sina 
medarbetare, i andra nätverk och för sig själva. Regnö menar att dessa omtolkningsstrategier 
innebär att cheferna omtolkar negativa beskrivningar och skapar positiva motbilder istället, 
bland annat genom att synliggöra området, professionalisera och öka stoltheten bland 
personalgruppen. Strategier för att öka stoltheten och statusen som framkommit i kvinnornas 
utsagor är till största del att de ständigt arbetar för att utveckla sitt område, att få mer prioritet 
i budget för att kunna skicka personal på handledning och att kunna premiera de som bör 
premieras med mer än hundra kronor. Samtliga chefer har även beskrivit personalens arbete 
som viktigt, tufft och krävande vilket även det kan tolkas som en omtolknings- och 
motståndsstrategi mot nedvärderingen.  

 

5.2  Det spelar ingen roll att man är kvinna och chef 
 

Ingen upplevd motsättning mellan rollen som kvinna och chef 
 

Majoriteten av intervjupersonerna upplevde att de blev respekterade som chefer och uttryckte 
ingen konflikt i rollen. På frågan om hur de såg på att vara kvinna och samtidigt chef 
hänvisade många till att det var en kvinnodominerad arbetsplats, att det var normen och att det 
därmed inte var något ovanligt att det satt en kvinna på just den tjänsten: 

”( … ) Alltså inom det här.. .inom vårdyrket (… )..så är det ju nästan 
det självklara…det blir ju mer…alltså det är ju vanligast att man är 
kvinna och chef inom det här… inom offentlig verksamhet..(… ) så jag 
har nog inte sett ...jag har nog inte tänkt på det … det är liksom 
normen någonstans…” (Amanda) 

”( … ) Ja, vi är ju många kvinnor i socialförvaltningen som är chefer 
så här är man ju..eller jag är ju i gott sällskap..det är ju snarare så att 
det är männen inom socialförvaltningen som är väldigt få..” (Marie) 

Citaten ovan kan tolkas som en motsägelse till rollmotsättningsteorin. Teorin innebär att det 
finns en motsättning i rollen som kvinna och chef och att kvinnliga chefer inte accepteras på 
samma sätt som män på grund av föreställningar och förväntningar på chefsrollen (Eagly & 
Karau, 2002). Flertalet av kvinnornas utsagor vittnar om att de inte upplevt en konflikt i dessa 
dubbla roller eller utsatts för motstånd. De hade inte heller lagt någon särskilt vikt vid att de 
gjort specifika uppoffringar för att nå dit de är idag. Genom att kvinnan är norm inom 
offentlig sektor kan det tolkas utifrån Hirdmans (2007) teori om isärhållning, hierarkisering 
och det osynliga genuskontraktet. I detta fall är rollen som chef inom offentlig sektor tilldelad 
kvinnor då mannen inte vill ha den. I annat fall hade mannen utgjort normen då han, som 
överordnad i samhället, innehar tolkningsföreträde och kvinnan hade då ansetts som avvikare 
i denna miljö. 
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Detta kan även tolkas utifrån Regnös (2013) avhandlings resultat om att kvinnliga chefer vid 
kvinnodominerade arbetsplatser inte anser att rollen som chef motsäger den egna identiteten. 
Precis som i Regnös resultat så uppger flertalet av intervjupersonerna att könet saknar 
betydelse i arbetet. En del säger det uttryckligen: 

” (… ) jag tror inte att det är könet som gör skillnad i chefskapet utan 
jag tror att det är hur medveten man är om sig själv och hur man 
fungerar som person som är det som påverkar chefskapet. (… ).” 
(Linda) 

”( … ) vi tillför ju samma ( …) inom min profession så tillför ju jag 
min kunskap oavsett om jag är kvinna eller man.( … )  det tycker inte 
jag att man kan säga vad en man tillför annat än en kvinna utan det 
handlar mer om ett personligt engagemang och en kunskap som man 
har.” (Ulla) 

Andra förstås genom att läsa mellan raderna och genom att de inte kan uttrycka några tydliga 
skillnader på vad män och kvinnor tillför eller vad som krävs för att vara chef över kvinnor: 

” ( … ) vet ju inte om det är någon skillnad på män och kvinnor men 
ni tittar ju mest på kvinnor så. Vad som krävs? Jag tror det är allt det 
här jag pratat om tidigare, det tror jag krävs för chefskap över 
huvudtaget... Så jag tror inte att det är något specifikt så som jag ser 
det faktiskt.” (Katarina) 

Flertalet av kvinnorna ansåg sig inte behöva använda särskilda strategier eller förhållningssätt 
för att bli tagna på allvar eller få sin röst hörd. En intervjuperson svarar på frågan om hon 
tycker sig bli respekterad:  

” ( … ) Ja..jag tycker det i alla fall ... men sen vet jag ju inte vad folk 
pratar om i lunchrummet med det är inte någonting jag märker av på 
det sättet.” (Amanda) 

Samma intervjuperson uppgav även att hon hade föreställt sig att hennes ålder skulle utgöra 
ett hinder i rollen som chef och att det skulle vara överordnat könet. 

Regnö (2008, 2013) menar att kvinnliga chefer vid kvinnodominerade arbetsplatser innehar 
privilegiet att vara norm. Man tänker då inte på sig själv som något annorlunda vilket står i 
kontrast med tidigare forskning kring kvinnliga chefer vid mansdominerade arbetsplatser 
(Regnö, 2013). Att intervjupersonerna innehar en majoritetsposition och privilegiet att vara 
norm innebär enligt Regnö (2013) att ha tolkningsföreträde. Det kan innebära att vara helt rätt 
trots individualitet samt att man inte tänker på sig själv som tillhörande någon särskild 
könskategori i sin yrkesroll. 

En av kvinnorna med lång erfarenhet av olika chefspositioner beskrev ett intressant fenomen. 
Hon åtog sig ett uppdrag att implementera en ny form av verksamhet i en kommun där en 
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befintlig verksamhet redan varit i gång i flera år med samma personalgrupp. Hon beskrev sin 
roll i det sammanhanget så här: 

”( … ) för där innebär det ju att man driver på personalen, att man 
får vara … entreprenör och det är ganska jobbigt (… ) jag är av den 
filosofin att om man ska starta någonting nytt ... så är det en person 
som ska gå in och göra det ... och driva det så att man kan förändra ... 
och det är jättesvårt att ändra en kultur ...och då får man vara ganska 
tuff som arbetsledare ( … ) och nu känner jag att nu hade jag gjort 
detta och det här hade lyckats ( … ) men här kände jag att det är 
färdigt ...och då kände jag att då vill jag göra någonting annat för det 
är inte bra för verksamheten att jag är kvar. ” (Ulla) 

Det som Ulla beskriver i citatet ovan är mestadels egenskaper som tillhör dimensionen agentic 
i teorin om sociala roller (Eagly, 1987). Hon beskriver inte denna tuffare roll som något som 
går emot hennes könsroll eller som någon inkongruens, snarare tvärtom, att hon var rätt 
person på rätt plats och hade gjort ett bra arbete men hennes utsaga kan däremot tolkas som 
att hon heller inte var helt bekväm i att stanna kvar på arbetsplatsen med dessa egenskaper. 
Detta kan indikera på att de agentic egenskaperna inte passade Ullas rätta personlighet utan att 
hon iklädde sig en roll som hon till sist ville kliva ur.  

 
 
Viktiga egenskaper i chefskapet 
 

En majoritet av intervjupersonerna beskriver sig själva som, eller uttrycker att de uppfattar sig 
som kompetenta. Samtliga kvinnor har beskrivit sitt chefskap utifrån både communal och 
agentic egenskaper enligt Eaglys teori om sociala roller (1987), dock har de flesta inte uttryckt 
några tydliga uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt. Regnö (2013) framhåller att 
kvinnornas handlingsutrymme ökar när de befinner sig i situationer där de är normen och att 
förväntningar på stereotypa beteenden minskar då kvinnorna inte behöver förhålla sig till ett 
särskilt sätt att vara. Ett återkommande tema i intervjupersonernas berättelser om svårigheter 
är komplicerade personalärenden, när de behöver vidta åtgärder för en viss personal eller när 
yttre omständigheter, som när politiska beslut kolliderar med kvinnornas egna intuitiva 
känsla. Detta kan exemplifieras med följande citat: 

” ( … ) lönerevisionen varje år, den tycker jag är svår .. .för vi har en 
individuell lönesättning på inte ...jättetydliga grunder, hur man ska 
sätta lön ...det gör att jag tycker att det blir ganska godtyckligt.”. 
(Sofia) 

”( … ) om man tagit ut en gemensam plan om hur man ska jobba mot 
ett mål, ifrån högre ledning tänker jag nu, och så jobbar man mot det 
och helt plötsligt kommer det ett inspel från sidan där den uttagna 
riktningen och arbetssättet ska ändras så fort ( knäpper med 
fingrarna) och man känner att det här inte stämmer överens med den 
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inre vägledningen ( … ) då får man en konflikt med sig själv som 
ledare. Man ska vara lojal mot det fattade beslutet men känslomässigt 
och moraliskt så kan man inte stå bakom det.” (Linda) 

Eagly (1987) poängterar att vi människor inte tror att kvinnor och män enbart innehar 
antingen communal eller agentic egenskaper men att kvinnor förväntas ha mestadels 
communal egenskaper och män ha mestadels agentic egenskaper. Citatet ovan visar på att 
kvinnornas upplevelser av svårigheter är relaterade till deras communal egenskaper, det vill 
säga att de är varma, snälla, personalinriktade och sympatiska och att svårigheterna infinner 
sig när de inte kan vara snälla och sympatiska mot sin personal. Flertalet av 
intervjupersonerna poängterar vikten av att vara tillgänglig för sin personal och att kunna 
härbärgera deras känslor vilket kan tolkas som att de besitter fler communal egenskaper än 
agetic: 

” ( … ) Jag måste vara mer uppmärksam och jag måste lyfta oftare… 
man får lyfta till mig oftare om det är någonting. ( … ) och jag tänker 
att dom är faktiskt bra på att påminna varandra också för att det är så 
att som kollegor kan du inte ta emot för att du kan inte härbärgera 
och ta över någon annans problem när du är på jobbet för då kan du 
själv inte jobba, så det gäller ju att det hamnar hos mig. (… )” (Sofia) 

 ”(… )..flexibelt, situationsanpassat ledarskap..och kunna härbärgera 
och leva sig in i (… )”(Katarina) 

Att kunna härbärgera personalens känslor kan tolkas som att du behöver vara psykiskt stabil, 
något som Wolmesjös (2005) avhandling pekar på som en viktig överlevnadsstrategi som 
chef. Andra viktiga egenskaper i chefskapet som kvinnorna nämner är att ha respekt för 
varandra, tydlighet, ett öppet klimat, känna att man kan komma och prata med chefen, vara 
snälla mot varandra, att vara rädda om varandra, att inte ges dåligt samvete när man är hemma 
med barnen och att inte glömma att det faktiskt bara är ett jobb. Utifrån detta kan vi se att 
Eaglys (1987) teori om kvinnliga och manliga egenskaper bekräftas genom att majoriteten av 
kvinnorna sätter ord på viktiga egenskaper i chefskapet som till största del tillhör communal 
egenskaper vilket Eagly menar oftast kopplas samman med kvinnor och kvinnlighet. 

Den andra dimensionen av teorin om sociala roller, agentic egenskaper som oftast kopplas 
samman med män och manlighet beskrivs av intervjupersonerna som en balansgång i 
ledarskapet. Några kvinnor beskrev deras nuvarande och tidigare chefer som kvinnor med 
integritet. De beskrevs även som stöttande och inlyssnande men samtidigt som modiga, 
orädda personer samt utmanande diskussionspartners vilket har fått dem att växa. Några andra 
intervjupersoner beskrev sitt eget chefskap som en svår balansgång. De ska vara förstående 
och ta emot starka reaktioner på ett objektivt och sakligt sätt, samtidigt som de ska sätta 
gränser, ta tuffa beslut och sätta press på sina anställda att växa och utvecklas. Det kan 
exemplifieras med: 

” (… ) man kan ju vara lyhörd men man måste ju ändå..puscha dom 
lite..för många gånger så vet man ju själv att nytt har man motstånd 
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mot ( … )  sånt som man haft dåliga erfarenheter av tidigare ... har 
man haft en helg tidigare som varit jättejobbig så är det klart att dom 
kan vara oroade över en helg ( … )och då tänker jag att det är viktigt 
att man ändå inte säger att nämen, byt du den helgen om du 
känner..för det är kanske det dom vill göra (… ) och då kan jag tänka 
att det är viktigt att man står där och nämen nu … du kan det här, det 
är ditt jobb.” (Sofia) 

”( …  ) som chef har man alltid mer makt än vad en medarbetare har 
och det måste man tänka på den man sitter i ett medarbetarsamtal och 
talar om att jag tänker så här om dig, det här har du inte uppnått, som 
vi har kommit överens om ... så då måste man kunna säga det, jag tror 
inte man kan det om man har lockat in medarbetarna att tro att man 
är jämbördiga ( … )och det är ju samma sak, en medarbetare kan ju 
faktiskt bli arg på sin chef av olika anledningar (… ) och då får man 
ju vara som en god vuxen på något sätt och faktiskt stå ut med det   

(… ) som chef måste man vara ännu mer varsam om sina medarbetare 
än vad medarbetaren behöver vara med sin chef.” (Linda) 

Genom att analysera dessa citat med teorin om sociala roller (Eagly, 1987) så kan vi dra 
slutsatsen att kvinnornas bild av den ultimata chefen har egenskaper som är både communal 
och agentic, det vill säga både stereotypa manliga och stereotypa kvinnliga egenskaper och att 
denna kombination och komplexa balansgång ofta krävs för att nå och vidmakthålla ett lyckat 
chefskap vilket även får stöd av tidigare forskning kring kvinnliga chefer vid 
mansdominerade arbetsplatser (Wahl, 1996; Pini, 2005). Trots att flertalet av 
intervjupersonerna inte vill kännas vid att några särskilda egenskaper skulle vara kopplat till 
könet eller vill uttala sig om kvinnliga egenskaper hos dem själva så visar resultatet på att 
majoriteten av kvinnorna mestadels innehar communal egenskaper, vilket teorin påtalar 
(Eagly, 1987). I detta sammanhang visar resultatet att Eaglys (1987) teori fortfarande är 
aktuell. Kvinnornas berättelser visar även att de är medvetna om att agentic egenskaper krävs 
för att kunna vara chef och för att kunna ta tuffa beslut. De agentic egenskaper som nämnts 
flest gånger av kvinnorna är att vara orädd, rak och inte konflikträdd. Dessa egenskaper 
beskrivs dock som något att arbeta med, som kommer med år och erfarenhet och som 
definitivt inte kommer naturligt. Utifrån ett socialkontruktionistiskt perspektiv kan detta 
tolkas utifrån den heterosexuella normen som Butler (2007) hävdar isärhåller vad som anses 
manligt och kvinnligt. Enligt Butler så kan kvinnorna anses anta typiska kvinnliga egenskaper 
som är motsatta typiska manliga egenskaper. Kvinnornas utsagor kan förstås utifrån våra 
förväntade könsroller och de vittnar om hur djupt rotade dessa är då kvinnorna framhåller 
vikten av att inneha mestadels communal egenskaper, det vill säga, typiskt kvinnliga 
egenskaper (Eagly, 1987). Här synliggörs att studiens teoretiska perspektiv går att 
sammanföra. 

 Den komplexa balansgången mellan feminint och maskulint är även bekräftad vid 
mansdominerade arbetsplatser då Pinis (2005) studie visade på att kvinnliga chefer upplevde 
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krav på att vara rationella och objektiva samtidigt som de inte fick sakna feminina egenskaper 
så som mjukhet och sexuell attraktivitet. 

 

Män tillför något bra 

Kvinnornas berättelser visar en viss koppling till Regnös (2013) resultat om 
mansglorifieringen vid kvinnodominerade arbetsplatser. Regnö visade på en hög värdering av 
män där den höga efterfrågan skapar attraktiva erbjudanden för dem. Cheferna visade också 
en annan omsorg om de få män som fanns i organisationerna där mindre krav samt mer 
stimulerande arbetsuppgifter erbjöds. Majoriteten av kvinnorna i studien har velat neutralisera 
uppdelningen av manligt och kvinnligt men har ändå en positiv bild av vad män kan tillföra i 
organisationer vilket enligt Keisu (2009) innebär en maskulinisering: 

”( … ) Bättre status på yrket (skratt) nämen ... ehmm  jag tror det är 
bra med blandade arbetsplatser just för att få människor med olika … 
förutsättningar, bakgrund (… ) män för nog in andra saker än vad 
kvinnor gör just för att man får med sig andra saker än vad kvinnor 
får (… ) vi har ju många äldre män som omsorgstagare också.(… ) 
och dom kanske tycker det är jätteskönt att få det utbytet.”(Amanda) 

Maskuliniseringen finns med som en genomgående tema i majoriteten av intervjuerna även 
om de flesta, i detta avseendet, uttalar det som något diffust utan att sätta ord på vad 
skillnaden är på kvinnor och män: 

”( … )..om jag tittar på cheferna som jag har under mig då så har jag 
både män och kvinnor och dom tillför olika saker … men det beror ju 
på att de är speciella individer, att dom har speciell erfarenhet och 
speciell ... vissa är mer aktiva och vissa är mer tillbaka, men jag 
tycker inte att jag kan se någon skillnad som chef över chefer på olika 
sätt ... inte bland mina kollegor heller...däremot tycker jag det är 
ganska bra med en blandning av kvinnor och män ... i vår 
ledningsgrupp har vi just nu enbart kvinnor, det ska vara en man där 
fram på ... och jag tror att det kommer att tillföra ... att det blir lite 
annat perspektiv, lite annat genusperspektiv som vi faktiskt kan ha 
nytta av, jag tror att det är bra med både kvinnor och män i 
arbetslivet så.” (Katarina) 

”( … ) inte alls så att män är omänskliga men det blir lite mer på 
uppgiften och mer resultatinriktade så ... och jag tror att vi behöver 
lite av varje, så därför kan jag tycka att det är lite synd att det är lite  
män i vår organisation ... lite mer män hade nog gjort det lite mer 
uppblandat så.” (Marie) 

Citaten kan tolkas som de föreställningar om män som Regnö (2013) fann var orsakerna till 
mansglorifieringen. Män ansågs enligt Regnös avhandling vara värdefulla statushöjare genom 
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att de beskrevs på ett positivt sätt och något som cheferna var stolta över att ha i 
arbetsgrupperna. Vidare beskrevs männen som nyttiga att ha i arbetsgrupperna, män bidrog 
till någonting bra i kvinnodominerade arbetsgrupper. Män ansågs även vara bättre på att 
kommunicera och som bra för omsorgstagarna då även funktionshindrade män ansågs vara i 
behov av manliga förebilder. Likt Regnös studie så innebar inte den positiva bilden av män att 
intervjupersonerna ansåg att män var mer kompetenta vilket hon poängterar är fallet vid 
mansdominerade arbetsplatser. 

En del av maskuliniseringen inom kvinnodominerade yrken innebär att män premieras inom 
organisationen och får tillgång till bättre tjänster, gör snabbare karriär och använder 
kvinnodominerade arbetsplatser som språngbräda. Hultin (2003) kallar detta fenomen för ”the 
glass escalator”. Av kvinnornas utsagor kan detta fenomen kännas igen men beskrivs många 
gånger i förbifarten och som något självklart: 

”( … ) dom manliga cheferna som … ehmm har varit ... som jag vet .. 
.har ju gått vidare... till andra tjänster, andra stannar inte jätte 
länge.” (Sofia) 

Att män snabbare gör intern karriär och lättare får andra tjänster inte beskrivs som något 
rättviseproblem kan ses som de processer på arbetsplatsen vilken Hultin (2003) poängterar 
görs av såväl kollegor, chefer som klienter där diskriminerande handlingar bidrar till effekten 
av ”the glass escalator”. Som minoritet i kvinnodominerade organisationer har du således 
bättre karriärschanser vilket inte är fallet för kvinnor vid mansdominerade arbetsplatser (Pai 
& Vaidya, 2009). Detta kan även analyseras utifrån den könsordning som präglar våra 
könsroller där mannen är överordnad (Hirdman, 2007). 

 

Att män går vidare till andra tjänster medan kvinnor är kvar kan även tolkas utifrån Eaglys 
(1987) teori om sociala roller då våra förväntningar på kvinnan innebär att hon är mer 
relationsinriktad vilket då kan innebära att man inte gärna lämnar de relationer som man har 
lyckats skapa på sin arbetsplats. 
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6. Diskussion 
 

Syftet med studien var att studera hur kvinnliga chefer vid kvinnodominerade arbetsplatser 
uttalar sig om manliga och kvinnliga egenskaper i sitt chefskap. För att ta reda på syftet 
användes föjande forskningsfrågor: 

• Hur upplever de kvinnliga cheferna att de förväntas vara i sitt chefskap? 
• Hur uttalar sig de kvinnliga cheferna om den ideala chefens egenskaper? 

 

I resultatet finns inget som tyder på att intervjupersonerna använder sig av strategier för att 
bemöta förväntningar på ett mer ”manligt” beteende i sitt chefskap. Det har i tidigare 
forskning påvisats att kvinnliga chefer vid mansdominerade arbetsplatser använts sig av 
strategier för att ses som mer ”manliga” för att bli accepterade i sin chefsposition (Sinclair, 
1998; Kvande, 1999; Muhr, 2011). Intervjupersonerna beskriver sitt chefskap som individuellt 
vilket bekräftas av Regnös (2013) resultat där kvinnliga chefer vid kvinnodominerade 
arbetsplatser innehar privilegiet att vara norm och därmed inte ser sig själva som avvikare. 
Utifrån Hirdmans (2007) teori om könsordningen i samhället kan det ses som att kvinnan har 
tilldelats rollen som norm inom offentlig sektor då mannen har valt bort det. Annars hade 
mannen med sin överordnade position och tolkningsföreträde präglat chefskapet och dess 
utformande mer inom dessa organisationer då kvinnan anses vara avvikare till mannen. 

 Kvinnorna beskriver att de förväntas ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt. De anser att de 
förväntas lösa problem oavsett om de behöver ”slå knut på sig själva” för att lyckas. De 
upplever att detta inte förväntas av män på andra avdelningar inom kommunen. Att kvinnor 
förväntas vara lösningsfokuserade och att kvinnor oftare får tillträde till chefspositioner när 
det finns problem att lösa bekräftas av tidigare forskning (Bruckmüller & Branscombe, 2010). 

De tydligaste förväntningarna som de kvinnliga cheferna upplever är främst höga 
förväntningar på sig själva. I många fall så höga att de benämner sig själva som ”duktig 
flicka” vilket Regnö (2013) menar inbegrips i ett kvinnoförakt. De höga förväntningar som 
kvinnorna har på sig själva innebär även ett ansvar för sitt område, att skapa högre status och 
få erkännande, något som även bekräftas av Regnös (2013) avhandling. Genom att den 
kvinnliga chefen är en avvikare från den normativa chefsrollen kan hon tänkas behöva bevisa 
mer än en manlig chef att hon duger och är kompetent. Om inte för sin omgivning så i allra 
högsta grad för sig själv. Detta innebär att kvinnan har en underordnade position i samhället 
och i arbetslivet (Hirdman, 2007). 

Det framkommer i analysen att samtliga kvinnor rör sig kring föreställningar om mäns 
chefskap. De uttrycker att män har lättare för avancemang i karriären på grund av att de inte 
förväntas vara hemma med sjuka barn. Att just kvinnor förväntas ta hand om sjuka barn är 
något som nämndes av en av våra intervjupersoner som ett hinder i kvinnors chanser till att 
avancera i karriären. Kvinnorna anser att männen har en självskriven auktoritet vilket mottas 
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bättre av såväl kvinnor som män. Resonemangen bekräftar rollmotsättningen mellan 
chefsrollen och den kvinnliga könsrollen som beskrivs av Eagly och Karau (2002) samt stöds 
av forskning av Ritter och Yoder (2004). Vi kan även se tydlig koppling till Hirdmans (2007) 
teori om könsordningen då kvinnornas utsagor bekräftar det osynliga genuskontraktet där 
mannen har tolkningsföreträde kring vem som förväntas göra vad i samhället. I detta fall 
innebär det att mannen förväntas ha en självskriven autoritet och att kvinnor förväntas ta 
större ansvar hemma och ta hand om sjuka barn. 

Resultatet visar att majoriteten av kvinnorna inte ger några tydliga beskrivningar kring vad 
som är manliga respektive kvinnliga egenskaper. Den ideala chefen beskrivs av kvinnorna 
som innehavare av både communal och agentic egenskaper som enligt teorin om sociala roller 
(Eagly, 1987) innebär både typiska kvinnliga och typiska manliga egenskaper. Resultatet visar 
att de kvinnliga cheferna mestadels identifierar sig med en kvinnlig könsroll då de mjuka, 
communal värdena anses viktiga och teorin om sociala roller (Eagly, 1987) bekräftas således 
av studiens resultat då teorin innebär att kvinnor förväntas besitta mestadels communal 
egenskaper. De kvinnliga egenskaperna som beskrivs som viktiga i chefskapet är att kunna 
uppmärksamma sin personal, se om någon mår dåligt och kunna härbärgera peronalens 
känslor, ha respekt för varandra och sätta barn och familj i främsta rummet. Även Butlers 
(2007) resonemang bekräftas här då hon menar att typiskt kvinnliga egenskaper är distinkta 
motsatsen till typiskt manliga egenskaper. Resultatet visar även att en balansgång mellan 
manliga och kvinnliga egenskaper är nödvändig både för att kunna lyckas som chef och för att 
kunna utföra sina arbetsuppgifter och få sin personal att växa och utvecklas. De manliga, 
agentic egenskaper som kvinnorna poängterar är av vikt är att våga fatta obekväma beslut, ha 
integritet, vara tuff, våga utmana samt vara orädd för konflikter. Dessa egenskaper beskriver 
cheferna kommer med år och erfarenhet. 

Forskning kring kvinnliga chefer vid mansdominerade arbetsplatser visar att kvinnor antingen 
anpassar sig eller medvetet tar anstånd från den manliga normen (Kvande, 1999). Forskning 
kring kvinnliga chefer vid kvinnodominerade arbetsplatser visar att kvinnorna med sin 
majoritetsposition är norm och därmed har makten att utforma ett individuellt chefskap 
(Regnö, 2013). Vår studies resultat visar att de kvinnliga cheferna, trots sin majoritetsposition 
och möjlighet att utforma chefskapet ändå beskriver en upplevelse av att män, trots sin 
minoritet vid kvinnodominerade arbetsplatser, har lättare att utföra sitt chefskap och 
premieras inom organisationen vilket även stöds av forskning (Hultin, 2003; Regnö, 2013). 
Detta resultat visar även tydligt på den manliga överordningen i samhället i stort (Hirdman, 
2007) då mannen trots sin minoritet i det här sammanhanget upplevs ha bättre förutsättningar. 

6.1 Studiens resultats relevans för socialt arbete och socialpedagogik 
 

Inom vilket område socialpedagogen än hamnar i så finns där alltid en chef. Om man ser till 
statistiken så är majoriteten av dessa chefer kvinnor (SCB, 2013). Kvinnliga chefer är därmed 
något som socialpedagogen dagligen möter och påverkas av. Resultatet av studien visar att de 
kvinnliga cheferna tydligt påpekar att det inte spelar någon roll att de är kvinnor samtidigt 
som de är chefer. I analysen framkommer dock en viss motsägelse mellan dessa roller. 
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Mannen som minoritet upplevs ha det lättare i utförandet av sitt chefskap. Resultatet visar 
såledels effekter av att vara kvinna och chef. Något som kvinnorna annars inte reflekterat 
över. Vi anser att vårt resultat tydligt påvisar den socialpedagogiska relevansen som nämns i 
uppsatsens inledning. Enligt den dimension av socialpedagogiken som Eriksson (2013) 
benämner som den demokratiska dimensionen är det individen som genom en 
medborgarbildning själv tar sig an sin situation och agerar efter egna behov och motiv. 
Medborgarbildningen innebär att en individ frivilligt söker bildning kring frågor som rör en 
grupp individer i samhället (Niklasson, 2002). I denna studie består gruppen av kvinnor och 
arenan är den offentliga sektorn. Vår förhoppning är att läsarna av denna uppsats börjar 
fundera kring sin egen situation i samhället, om de själva behöver hantera någon form av 
samhällelig förväntan som de genom ökad medvetenhet om kan möjliggöra en individuell 
självutveckling. Det blev för oss tydligt att frågor kring kvinnors sätt att hantera sina 
förutsättningar i samhället fortfarande behöver belysas och reflekteras kring. 
 

6.2 Metoddiskussion 
 

Att studera människor i deras naturliga miljöer borde ge det mest sanningsenliga resultatet. 
Intervjuerna har skett i miljöer som intervjupersonerna själva har fått välja ut, med 
förhoppningen om att de skulle känna sig bekväma nog att dela med sig av sina tankar och 
känslor (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är dock av vikt att reflektera över att vi människor 
inte alltid är medvetna om vårt eget beteende och det som intervjupersonerna säger kanske 
inte alltid stämmer överens med vad de faktiskt gör. Risken i denna studie är att 
intervjupersonerna svarar det som de tror förväntas av dem (Kvale & Brinkmann, 2009), och 
att vi som nybörjare i intervjusituationen har styrt samtalet för mycket eller gjort alltför 
subjektiva analyser. Dessa argument är relaterade till studiens reliabilitet. Dock kan en alltför 
stark fokusering på reliabiliteten motverka kreativiteten menar Kvale och Brinkmann (2009) 
som poängterar vikten av att forskaren får följa upp lovande spår och använda sin egen stil. Vi 
anser även att studiens reliabilitet stärks med hänvisning till att studiens resultat mestadels 
bekräftar tidigare forskning kring ämnet. 

För att få starkare reliabilitet i studien så hade intervjuer kunnat kombineras med 
observationer. Möjligen skulle detta kunna få fram andra aspekter av det kvinnliga 
chefskapet. I utformningen av metoden gjordes dock bedömningen att det mest tillförlitliga 
resultatet utifrån studiens syfte skulle genereras med ett lagom antal intervjuer. Att observera 
och skugga en kvinnlig chef är inte heller det en naturlig situation och är ingen garanti för ett 
tillförlitligt resultat. Likt Ambjörnsson (2003) beskriver så hade en sådan observationsstudie 
krävt att vi skapat en relation med samtliga i organisationen och blivit en självklar del av 
vardagen, vilket hade blivit problematiskt med tanke på studiens omfattning och tidsaspekt. 

En styrka som vi ser är att vi båda författare deltog under intervjuerna. Detta innebar att vi 
båda kunde fånga in intervjupersonernas berättelser och vi gavs möjlighet att efter 
intervjuerna avsätta en stund för diskussion och reflektion kring vad intervjuerna hade 
genererat utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
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De sex kvinnor som har intervjuats har var och en berättat sin historia, sina reflektioner och 
synsätt utifrån studiens teman. Vi anser att bredden på kontexterna, det vill säga de spridda 
kommunerna och bredden på typ av chefstjänst samt antalet respondenter har inneburit ett 
tillförlitligt resultat då vi kunnat få en mättnad och ett lagom djup i analysen. Nackdelen har 
varit att resultatet visat vissa olikheter beroende på vilken chefstjänst kvinnorna hade. Det 
hade kunnat skapa ett större djup och eventuellt generera ett annat resultat genom att bara 
intervjua avdelningschefer exempelvis. 

 Om sedan en liknande studie med sex nya kvinnliga chefer i offentlig organisation hade gett 
samma utfall kan vi inte garantera. Studiens resultat har varit av stort intresse för oss och 
förhoppningen är att det ska generera kunskap till den kunskapslucka som inledningsvis 
beskrevs.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Som poängterades ovan så kan den breda kontexten på intervjupersonerna eventuellt ha 
påverkat resultatet. Det eventuellt hade kunnat visa ett annat resultat om endast 
avdelningschefer blev intervjuade eftersom dessa utsätts för fler konkurrenssituationer med 
män. Studiens omfattning lämnar även andra begränsningar och intressanta aspekter som vi 
stött på och har tvingats utelämna. En av dessa aspekter är ”the glass escalator” som Hultin 
(2003) påvisat existerar i Sverige. Det skulle vara intressant med en studie om män i offentlig 
sektor, både män på lägre positioner i organisationerna, tjänstemän och chefer. Studien skulle 
kunna belysa hur de upplever detta begrepp och deras karriärsmöjligheter i en 
kvinnodominerad organisation. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 

 

 

Information om en studie kring kvinnligt ledarskap. 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 
Vi håller på med ett examensarbete på C-nivå på Högskolan Väst. Vi är intresserade av 
kvinnligt chefskap i den offentliga sektorn. Studien syftar till att söka svar på hur kvinnliga 
chefer hanterar sitt chefskap och vad som gör att man agerar som man gör. 
Den färdiga uppsatsen kommer att registreras i DIVA. Vi planerar att göra cirka 10 
semistrukturerande intervjuer med kvinnliga chefer på olika nivåer inom olika förvaltningar. 
Dessa intervjuer kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Transkriberingen kommer 
att ligga till grund för en senare analys. De personer som kan ta del av 
arbetsmaterialetmaterialet är vi författare, vår handledare samt eventuellt examinatorn. 
Intervjun planeras att ta ungefär 45-60 minuter. 

Vi garanterar dig anonymitet i studien, vi kommer att avidentifiera ditt namn och hela 
kontexten kring dig (ort, arbetsplats etcetera). Ingen på din arbetsplats behöver heller känna 
till ditt deltagande i studien och om önskemål finns kan vi utföra intervjun på annan plats. 

Du har när som helst rätt att avbryta till deltagande utan någon motivering till detta. Om du 
önskar läsa transkriberingen för att kunna ge synpunkter på innehållet är detta möjligt. Vi 
förbehåller oss dock en viss tidsbegränsning på detta då innehållet inte kan ändras då analysen 
har påbörjats. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 
 

Malin Garå (författare) 
0707-209078 malin.gara@student.hv.se 

 Kerstin Hallén (författare) 

 0704-253970 kerstin.h67@tele2.se 
Johan Berlin (handledare) 

0520-223813 
johan.berlin@hv.se 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

Inledande frågor: 

Berätta kort om din bakgrund och nuvarande befattning.  

Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

Berätta kort om vad som är roligt med ditt arbete. 

Vad har du haft för mål hittills i ditt yrkesliv?  

Vad har krävts för att nå dit du är idag? 

Specifika frågor: 

Hur ser du på att vara chef och samtidigt kvinna? 

Är det någon skillnad på att vara man och chef eller kvinna och chef, enligt dig?  

Vilka situationer anser du är svårast att hantera i ditt chefskap?  

Hur skall den ultimata relationen mellan chef och underställda vara enligt dig? 

Vad anser du krävs för att vara chef över andra kvinnor?  

Kan du berätta om vilka förväntningar du försöker leva upp till som chef och kvinna?  

Avslutande frågor: 

Vad är skillnad på dig som privatperson och i din yrkesroll? 

Vad tillför kvinnliga chefer i organisationen tycker du? 

Kan du beskriva din bild av vad en bra chef är? 

Har du haft någon chef som förebild och i så fall, vad är det som du vill efterlikna? 
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Bilaga 3 – Arbetsfördelning 
Denna studie har varit ett gemensamt arbete från början till slut. Arbetet började med att 
diskutera teori och metod redan innan uppsatskursen tog vid. Ett gemensamt uppsats-PM 
sattes ihop vilken vi utgått ifrån i uppsatsen. Inledningsvis hade vi ett annat teoretiskt 
perspektiv vilket vi delade upp läsning, diskuterade och gemensamt skrev. Ett otroligt 
tidskrävande arbete som sedan ledde till nödvändig uppdelning efter byte av teori. Malin har 
således skrivit om social role theory och Kerstin om role congruity theory. Forskningen 
delades också upp och de två första rubrikerna har skrivits av Kerstin och de två sista av 
Malin. Intervjuerna har gjorts gemensamt, transkribering och kodning har delats upp lika och 
tematisering har gjorts gemensamt. Skrivandet av analys och resultat har delats upp lika där vi 
tog ett varsitt huvudtema och skrev. Samtliga texter har dock skickats fram och tillbaka för 
kritisk granskning och omarbetning. Det går således inte att säga exakt vem som skrivit vad. 
Inledning och slutdiskussion har skrivits gemensamt. 
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Bilaga 4 - Samtyckesbrev 

 

Samtyckesbrev till deltagare i vår studie om kvinnligt chefskap 

Studien syftar till att söka svar på hur kvinnliga chefer hanterar sitt chefskap och vad som gör 
att man agerar som man gör. Studien kommer att utföras genom en intervju som tar 45- 60 
minuter på en plats som du själv väljer.   

Ditt deltagande vid intervjun är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att ange orsak.   
I uppsatsen kommer både citat och referat att användas från intervjuerna, men ditt namn, 
arbetsplats och kommun kommer att vara avidentifierade. Materialet kommer endast att 
användas för denna studies syfte. Det transkriberade materialet kommer att hanteras 
konfidentiellt och kommer bara att läsas av oss, och eventuellt handledare och examinator. 
Uppsatsen kommer sedermera att vara tillgänglig via biblioteksdatabasen DIVA. 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss: 

Malin Garå, tel: 0707-209078, Kerstin Hallén, tel: 0704-253970 

Malin.gara@student.hv.se        kerstin.h67@tele2.se 

Vår handledare är docent och universitetslektor Johan Berlin. Han kan nås för frågor på: 

tel: 0520-223813 

johan.berlin@hv.se 

 

 

Härmed samtycker jag till att medverka i ovanstående studie. 

Ort ______________________  Datum_______________________ 

 

Namnförtydligande: _______________________________ 

 

Namnunderskrift:_________________________________ 
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