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Sammanfattning 
 

Denna kandidatuppsats inom psykologi är en kvalitativ studie som inriktar sig på̊ ämnena  

fördomar, chefskap och genus. Chefer fyller en viktig funktion på arbetsplatser genom att 

bistå med sin kunskap, sitt engagemang och sin ledarskapsförmåga. Vad chefen har som 

personliga egenskaper samt vilken kompetens chefen besitter har betydelse för hur väl 

chefen passar i sin roll och hur chefen tas emot av personalgruppen. Studiens syfte var att 

undersöka om det finns upplevda fördomar om chefskap ur ett genusperspektiv, och skapa 

en förståelse för vad dessa fördomar i så fall består av. Samt att undersöka hur upplevelsen 

kring en ”bra chef” är med fokus på egenskaper, beteende och genus. Studien utfördes 

genom att utföra semistrukturerade intervjuer med åtta deltagare.  

Studiens resultat visar att det förekommer fördomar mot chefer utifrån deras genus och 

att dessa huvudsakligen består av förväntningar på personliga egenskaper hos chefen, och 

inte särskilt mycket på kompetens eller kunskap.  
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Abstrakt 
 
 

This bachelor's thesis in psychology is a qualitative study that focuses on the topics of 
prejudice, leadership and gender. Managers fulfill an important function in workplaces 
by assisting with their knowledge, commitment and leadership ability. What the boss has 
as personal qualities and what competence the manager possesses is important for how 
well the manager fits in his role and how the manager is received by the staff. The purpose 
of the study was to investigate whether there are perceived prejudices about leadership 
from a gender perspective, and to create an understanding of what these prejudices are in 
that case. And to investigate how the experience about a "good manager" is with a focus 
on characteristics, behavior and gender. The study was conducted by conducting semi-
structured interviews with eight participants 
 

The study's results show that there are prejudices against managers based on their gender 

and that these mainly consist of expectations of personal qualities, and not very much on 

competence or knowledge. 
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Introduktion 
 
” Jag ser ju så flickig ut, och så ung, Så jag var tvungen att tuffa till mig och låtsas som 

om jag är karsk och lite arrogant. Annars tar dom mig inte på allvar” 

 (Boëthius, 1989, 67). 

 Det talas i media om hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut när 

det kommer till chefspositioner, att kvinnor är underrepresenterade och inte har samma 

möjligheter till att få  chefstjänster som män. Detta kan beror på olika faktorer som 

exempelvis utbildningsnivå, kunskap, egenskaper men möjligtvis även på grund av 

fördomar. Enligt statistik från SCB (2016) såg utbildningsnivån hos svenskar under år 

2015 ut på följande sätt, där personer som var mellan 25-64 år och hade en utbildning på 

eftergymnasialnivå 3 år eller mer var 39% kvinnor och 25% män, i åldrarna 45-64 år var 

24% kvinnor och 18% män. Samma data fast från år 1990 var fördelningen som så att 

personer som var 25-64 år och hade en utbildning på eftergymnasialnivå 3 år eller mer 

var 13% kvinnor och 13% män, i åldrarna 45-64 år var 10% kvinnor och 11% män. Detta 

indikerar på att det blir vanligare med en eftergymnasial utbildning samt att andelen 

kvinnor med utbildning 1990 var lika många som männen, men att kvinnor 2015 gick om 

och var då betydligt fler än männen. Att kvinnor inte har en lika stark position som tänkbar 

chef bör därför inte handla om utbildningskrav eller kunskap. Ändå visar statistik från 

SCB (2017) en fördelning där andelen anställda chefer var 61 % män och 39 % kvinnor, 

samt att kvinnliga chefer främst förekom inom kvinnodominerade yrken och män inom 

mansdominerade yrken.  

 Sverige har kommit en lång väg när det gäller kvinnor och män i utbildning 

och arbete, 1870 fick kvinnor rätt att ta studenten och 1873 fick kvinnor även rätt att ta ut 

en akademisk examen, 1925 fick kvinnor, med vissa undantag, samma rätt som män till 

statliga tjänster och 1980 infördes en lag mot könsdiskriminering i arbetslivet. Året var 

1989 när alla yrken, inklusive försvarsmakten, blev öppna för kvinnor och 2016 fick 

Sveriges högskolor och universitet ett särskilt uppdrag från regeringen att arbeta med 

jämställdhetsintegrering (SCB 2016). Sverige ses idag som ett av världens mest 

jämställda länder så frågan är om det är fördomar som gör att kvinnor har svårare att få 

en chefsroll än män. Och vilka fördomar finns mot manliga chefer, måste män som är 

chefer vara på ett visst förväntat sätt. Förväntas en kvinnlig chef besitta egenskaper som 

är att betrakta som manliga?  
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Den här studiens syfte var att undersöka hur medarbetare ser på̊ en typisk 

kvinnlig chef respektive en typisk manlig chef med fokus på vilka fördomar som finns 

utifrån ett genusperspektiv. Studien har avgränsats till att inte undersöka variabler som 

kan ha betydelse för vad det är som gör att kvinnor har svårare att nå chefspositioner på 

samma sätt som män utan enbart fokuserat på̊ fördomar utifrån chefer, dess genus och 

vad för beteenden och egenskaper som efterfrågas. Det inledande kapitlet består även av 

en bakgrund om chefskap, fördomar och genus samt studiens syfte och frågeställning.  

Genus  

 Att använda sig av begreppen genus eller kön kan anses förvirrande och i 

vissa sammanhang otydligt i vad som menas. Magnusson (2005) beskriver att båda 

begreppen genus och kön används på ungefär samma sätt. Hon försöker särskilja dem åt 

något genom att beskriva att när kön används så menas det oftast det biologiska könet, 

samt de könsskillnader som kan förekomma i form av egenskaper eller förmågor. Genus 

vill hon istället beskriva som ett begrepp som lyfter hur en viss kultur kan förklara 

fenomenet att två individer kan födas till olika biologiska kön, där det finns en 

föreställning om att dessa två är olika från varandra. Ett begrepp som oftast har betydelse 

på fler plan, på samhällsplanet, symboliska planet, det mellanmänskliga planet samt det 

individpsykologiska planet (Magnusson, 2005).  

 En annan som beskriver begreppet genus är Hirdman (2001). Hon önskar 

att begreppet genus kan få vara ett begrepp som låter människor upptäcka och 

uppmärksamma sådant i vår omgivning som vi inte tidigare sett. Hon menar att orden kön 

och könsroll som begrepp har förlorat sin betydelse och inte anses som särskilt starka ord 

utan en enkel förklaring till fenomen. Hirdman (2001) lyfter en association och 

ifrågasättning till ordet könsroll, där funderingen kan bli om det är könet eller rollen som 

har störst betydelse i hur en person upplevs eller beter sig. Det kan anses som en klar 

förenkling av ett egentligen komplext område. Hirdman (2001) menar att genus kan ses 

som ett begrepp som hjälper oss att sudda ut de gränser som finns och de uppdelningar 

som vi gör efter biologiska kön och könsroller. Där sökandet av en förståelse finns att se 

förbi den uppdelning som finns utifrån vilken kropp vi föds i (Hirdman, 2001).  

 En tillbakablick i hur begreppen genus och kön har framställts tidigare och 

vad av det som hänger kvar än idag.  
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 ”Av naturen är nämligen mannen /…/ mer ägnad att bestämma än kvinnan, utom om 

deras konstitution är emot naturen, liksom de äldre och utvecklade är mer lämpade att 

styra än de yngre och outvecklade” Aristoteles (citerad i Hirdman, 2001. s.30). 

 

 Hirdman (2001) menar att så lång tillbaka vi vet så har mannen setts som 

normen, det som andra ting blir jämförda med, kvinnor, djur, barn. Enligt Hirdman (2001) 

så förekom det redan på 400-talet f.Kr ett tänk om två olika människosorter, där filosofin 

gick ut på att finna motsatser och skillnader på han och hon. Asta Ekenvall gjorde på 

1960-talet ett försök till en indelning och beskrivning av sådant som ansågs vara manligt 

eller kvinnligt och menade då att en man var en person som förknippades med ord som 

liv, ljus, kraft, ande och ren, medan en kvinna förknippades med ord som död, mörker, 

svaghet, materia och oren (Hirdman, 2001). Dessa tankar kring olika kön istället för olika 

personer som individer kan ses som en grund till fördomar ur ett genusperspektiv som än 

idag finns hos människan, oftast omedvetet men som förs vidare till nästa generation.  

 Hirdman (2001) menar att trots att synen på skillnader mellan män och 

kvinnor inte ser likadan ut som den gjorde tillbaka i tiden, så är beskrivningar och 

synonymer på orden man och kvinna i en dagsaktuell ordbok i Word-programmet en 

indikation på att bilden mellan de både könen fortfarande är snedvriden. Ordet ”man” i 

ordboken resulterar i betydelserna mansperson, make, mansfolk, människa och folk, med 

synonymer som make, maskulinum, herre, karl, skapelsens herre, karlslok, styrka, 

person, slusk och individ. Ordet ”kvinna” i ordboken resulterar i betydelsen honkön, och 

synonymerna femininum, kvinnofolk, kjoltyg, flicka, husmor, hustru, husfru, fru och 

gumma (Hirdman, 2001).  Hirdman (2001) vill poängtera att ord som människa, individ 

och person endast förekommer under ordet man, vilket igen tyder på att mannen 

fortfarande ses som normen. Mannen beskrivs även i olika skepnader, allt från en herre 

till en slusk, medan kvinna endast beskrivs som respektabel och fin. Det kan i sig enligt 

Hirdman (2001) stå för att mannens sätt att vara på är tillåtande, varierande och mer fritt 

medan bilden av en kvinna är mer låst. 

 Wahl, Holgersson, Höök & Linghag (2011) menar att socialantropologin är 

en vetenskaplig förankring som är värdefull att lyfta i diskussionen om genus, detta då 

socialantropologin har en människosyn som går ut på att skapa samhällen där människor 

kan fungera och leva tillsammans vilket innebär samarbete och att människor påverkas 

av varandra. Att människor behöver sätta ord på saker och skapa begrepp och förstå sin 
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omgivning. Detta menar (Wahl et al. 2011) kan ses som en grund till det sätt vi idag ser 

på kön och genus, och en förklaring till att begreppen har uppkommit. Människor skapar 

och för vidare det som anses vara kvinnligt eller manligt och dessa bilder påverkas starkt 

av den kultur vi lever i. Wahl et al. (2011) menar att en aspekt på de könsskillnader som 

existerar och som ifrågasatts är bilden av att mannen är dominerande och kvinnan 

underordnad. Samtidigt kan hon se en förklaring till att den bilden uppkommit genom 

biologin. Kvinnan är den som kan bli gravid, föda barn och amma, detta gör att hon inte 

på samma sätt kan delta i arbetslivet under dessa år, och ett beroende av en man som kan 

försörja henne och barnen skapas. Men Wahl et al. (2011) menar att det även kan finnas 

en annan förklaring till bilden på könsskillnaden som nämns ovan, nämligen ett  normtänk 

där en man ses som en mer rationell och logisk person medan en kvinna ses som intuitiv 

och känslosam, och av den anledningen behöver en man som stöd och skydd. Båda dessa 

resonemang anser att mannens dominans är biologiskt styrd och inte socialt konstruerad.  

 Fogelberg Eriksson (2005) menar att interaktioner mellan människor, 

mellan kvinnor och män, män och män, kvinnor och kvinnor, mellan medarbetare och 

chefer är den process som bidrar till de könsuppdelningar som finns i samhället till 

vardags och som gör att bilder av olika kön och genus kommer till och överlever.  

 Det finns delade meningar om könsforskning, både vad den säger och om 

den är värdefull. Enligt Magnusson och Marecek (2010) finns det genusforskning som 

visar på att det inte finns några psykologiska skillnader mellan män och kvinnor medan 

annan forskning visar att det finns stora skillnader. Kritik mot genusforskning 

förekommer i form av att det kan anses att det inte är den egentligen könsskillnaden som 

forskas på utan att en människa redan vid barnsben blir så påverkad av samhället, kulturen 

och uppfostran, så det egentligen är mer det som forskningen inom psykologi kan få fram 

resultat av (Magnusson & Marecek, 2010).  

Chefskap 

 Studien har valt att undersöka fördomar mot chefer och skiljer där med på 

chefskap och ledarskap. Linghag (2009) beskriver att en benämningen att vara chef kan 

vara någon som har fått en befogenhet och en roll att med sin ledande ställning bedriva 

en verksamhet, vara ansvarig över en grupp anställd personal och att i sin tjänst företräda 

sin arbetsgivare. Det finns många nivåer och olika hierarkier av chefer i många 

verksamheter och i den här studien har det inte gjorts någon värdering i vilken chef i 

ordningen som deltagaren blivit intervjuad om utan generellt om deltagarnas erfarenheter 
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och tankar kring chefer. Linghag (2009) beskriver även att en person som är att anse som 

en ledare inte behöver vara den som är chef utan betyder en person som har bra 

ledarskapsegenskaper och är bra på att leda andra. Chefer och ledare är två begrepp som 

ofta associeras med varandra, även om det inte behöver betyda att den som är chef är en 

bra ledare. I den här studien så är syftet att undersöka fördomar mot chefer i deras 

yrkesroll, och ledarskapsförmåga ses som en egenskap som kan förekomma hos chefer.  

 Gustavsson, Fogelberg Eriksson, Lundqvist, Nilsson & Ekberg (2008) 

beskriver vilken kompetens som värdesätts vid rekrytering av en chef och menar att det 

viktiga är inte en chef som har väldigt mycket kunskap om verksamheten i sig utan social 

kompetens önskas i samband med att chefen är en person som kan leda andra och som är 

bra med andra människor, som är lyhörd, empatisk, ödmjuk och rättvis. Det önskas även 

att chefen är en person som medarbetarna kan bolla sina tankar med. Men det önskas även 

att chefen kan ge sina medarbetare tydliga mål och beslut. Gustavsson et al. (2008) 

nämner även att antingen är en person född att vara chef och leda eller inte. Att det är en 

personlig kompetens som vissa besitter och som är önskvärt vid rekrytering.  

 Snickare (2012) beskriver chefsarbetet som ett arbete som innebär ett högt 

ansvar och att det är det specifika ansvaret som specificerar ett chefskap. Ansvaret är även 

det som gör att många chefer har en hög arbetsbelastning då ansvar över en verksamhet 

är ett arbete som aldrig vilar eller tar slut. 

 Tengelin, Kihlman, Eklöf & Dellve (2011) beskriver att studier har visat att 

delar som är viktiga för att medarbetare ska känna en tillfredställelse i sitt arbete är att det 

förekommer en rak och tydlig kommunikation mellan medarbetaren och dennes chef, där 

även medarbetaren får bekräftelse på sin egen arbetsinsats men även där ett mål med 

arbetet finns.  

 Deltagarna i studien är medarbetare. Med medarbetare anses personer som 

är anställda som personal och arbetar inom en verksamhet där de ingår en arbetsgrupp 

som leds av en eller flera chefer. 

Fördomar 

 Studiens syfte är att undersöka fördomar om chefer ur ett genusperspektiv. 

Vad som kan anses vara en fördom kan vara otydligt. Enligt Kunda (1999) är en fördom 

en kognitiv struktur som består av en persons förväntningar på, tro om eller kunskap om 

en annan person eller en grupp. Kunda (1999) menar även att anledningen till att 

människan skapar fördomar mot andra människor är för att det är ett sätt att skapa sig och 
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förstå sin världsbild. Människan vill strukturera och organisera sin omgivning och sina 

upplevelser för att de ska bli begripliga och hanterbara. Genom att kategorisera andra ger 

människan även sig själv en plats och en identitet (Kunda, 1999).  Ivarsson (2001) 

menar att socialisationsprocessen kan ses som en förklaring till att stereotyper 

uppkommer och som får människor att fortsätta att bete sig utifrån de fördomar som finns 

och som förväntas av dem. Socialisationsprocessen innebär att människan blir en del av 

samhället och detta genom att ta över rådande normer, attityder, värderingar och formar 

på så vis vår egen identitet i sammanhang med andra. Dessa faktorer speglas i människans 

genus och Ivarsson (2001) menar att om företag eller organisationer låter dessa fördomar 

och förväntningar baseras på genus och därmed anpassar arbetsuppgifter eller till och med 

erbjudande om chefstjänster på detta leder det till fortsatt stereotypt beteende, en anställd 

gör det och beter sig på det sätt som förväntas av den. 

 Hirdman (2001) menar att stereotyperna är något som kvinnor i olika 

sammanhang måste förhålla sig och anpassa sig till, då mannen anses vara normen och 

kvinnan blir jämförd med mannen, exempelvis egenskaper förväntas vara i 

motsatsförhållande till varandra, motsatsen till en egenskap som anses vara manligt ses 

som kvinnligt. Detta utan att egentligen ta hänsyn till individuella skillnader.  

 Magnusson (2005) beskriver hur socialt konstruerade kön kan ha betydelse 

i arbetslivet, hon menar att det är vanligt förekommande inom socialpsykologisk 

forskning att det finns en ojämnhet mellan hur män och kvinnor blir bedömda. Som 

exempel så kan en likadan arbetsuppgift bedömas på olika sätt endast beroende på om det 

är en man eller en kvinna som utfört den. Magnusson (2005) menar att om en uppgift är 

utförd av en man anses den bättre och viktigare än om en kvinna utfört samma uppgift, 

men hon menar även att det inte är endast andra män som gör den här ojämna 

bedömningen utan även andra kvinnor. Ytterligare ett exempel där kvinnor och män 

bedöms olika är när en person avbryter en annan, det anses enligt Magnusson (2005) som 

mycket mer negativt om en kvinna avbryter en annan person än om en man gör det 

samma, oavsett om den som blir avbruten är en man eller kvinna. Samtidigt så kan man 

tolka underordningspsykologi och där se att även om kvinnor som ovan beskrivet blir 

orättvist och hårdare bedömda på grund av deras kön så anser sig inte så många kvinnor 

att de själva är föremål för orättvisa. Det tolkas som att det fenomenet kan bero på att 

kvinnor omedvetet accepterar de fördomar som finns samt accepterar att det förekommer 

handlingar som bedömer efter kön och som är dåliga för dem (Magnusson, 2005). 
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Forskning om genus, chefskap och fördomar.  
 Sophia Ivarsson (2001) tar i sin doktorsavhandling ”Kvinnors karriärväg 

mot chefskap– om könsrelaterade mönster i karriärutvecklingsprocessen” upp 

problematiken kring kvinnors karriärutveckling och har i sin studie undersökt både 

interna och externa faktorer på chefskap. Studien bestod av fyra mindre delstudier och 

resultatet av studierna påvisade att en av de främsta faktorerna som spelade roll angående 

om en person lyckats avancera inom yrket som chef var att personen hade maskulina 

personlighetsegenskaper, detta då oavsett om det var en man eller en kvinna. Något som 

syntes i studiens resultat var att chefer som var relationsorienterade verkade ha en negativ 

inverkan på dennes chans att avancera i sin karriär. Studien undersökte även vilka 

konsekvenser som fördomar och förväntningar på chefer utifrån genus kan resultera i för 

kvinnor.  Det framkom att det fanns tydliga likheter mellan de chefer som deltog i 

undersökningen oavsett om de var män eller kvinnor när det kom till motivation samt 

deras personlighet. Ivarsson (2001) menar att anledningen till att kvinnor inte lika ofta 

förekom bland högre chefer troligtvis inte hade med personliga egenskaper att göra utan 

att rekrytering till chefsposter är starkt påverkade av genus och fördomar. Hon menar att 

chefens genus har betydelse för hur chefen uppfattas och blir behandlad. Det förekommer 

rollkonflikter för kvinnorna medan männen är mer i trygga i sin roll då deras genus inte 

anses opassande för chefsrollen.  

 Sophie Linghag (2009) tar i sin doktorsavhandling ”Från medarbetare till 

chef - Kön och makt i chefsförsörjning och karriär” upp problematiken kring om kön kan 

ha betydelse för unga medarbetares möjligheter att bli chef. Avhandlingen bygger på en 

fallstudie som gjordes på en storbank i Sverige, datainsamlingen bestod av både 

observationer och intervjuer.  

 

 ”En vanlig föreställning är att chefer befordras på basis av sin kompetens, 

 i det avseendet att de har förmåga att åstadkomma resultat. Inom 

 ledarskapsforskningen har dock vanligtvis andra förklaringar än duglighet 

 och resultat prestationer framhållits som grund till vilka som utses till 

 chefer”(Linghag, 2009,s.19). 

 

 Linghag (2009) menar att det finns skillnader i bedömningar som görs vid 

rekrytering av en chefstjänst beroende på om det är en kvinna eller man som söker. Det 
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har uppmärksammats att kriterierna för att en kandidat ska passa för arbetet och de krav 

som ställs på personen kan vara olika beroende på vilket kön den sökande har. Exempelvis 

så kan förmågan att kunna ”ta initiativ” bedömas olika, det ansågs som en positiv förmåga 

och önskvärt inför chefsrollen om det var en man som sa att han hade den förmågan men 

om det var en kvinna som sa samma sak kunde det ses som ett aggressivt beteende och 

inte något som önskades till den tjänsten (Linghag, 2009). Avhandlingens resultat tyder 

på att en chefs arbetspotential kan ses som könsmärkt, vilket innebär att män och kvinnor 

inte har samma möjlighet till att få de cheftjänster de söker. Men det innebär även att 

oavsett om en kvinna eller en man fått tjänsten som chef så har de inte samma möjlighet 

att vara driftiga och framåt i sin arbetsroll. Samtidigt så visar studiens resultat på att det 

är ett förändringsarbete som behöver ske som inte är så simpelt, jämställhetsarbetet 

behöver arbetas med, ifrågasättas, förändras och ett nytt genustänk behöver införas 

(Linghag, 2009). 

 Alvesson och Due Billing (2011) menar att många yrken som kan ses som 

viktiga i samhället har fått en typiskt maskulin stämpel, exempelvis ledarskap och 

chefskap där synen på rollen kan ses som socialt formad efter mannen och dennes 

egenskaper. Detta kan ställa till det för kvinnor som arbetar som chefer då de behöver 

bete sig på ett visst förväntat sätt för att få samma respekt som en manlig chef, men 

samtidigt så behöver den kvinnliga chefen fortfarande ses som feminin som person för att 

i sin roll som chef inte bryta mot de rådande könsnormerna. Enligt Alvesson och Due 

Billing (2011) så har utbildningar en stor avgörande roll i vart kvinnor och män hamnar 

på arbetsmarknaden, valet inför vilken utbildning som väljs påverkas i stor grad av 

samhällets kultur och de sociala koder som finns, män försöker undvika sådant som kan 

anses som feminint och vill visa sina maskulina sidor, och många anser att det faller sig 

naturligt vilken utbildning eller vilket arbete som passar.  

 Wahl et al. (2011) nämner fyra olika perspektiv att se på 

ledarskapsforskningen, dessa är egenskapsperspektivet, inflytandeperspektivet, 

beteendeperspektivet, och situationsperspektivet. Egenskapsperspektivet menar att vissa 

individer är födda med sådana egenskaper som är passande i en ledande roll och vissa är 

det inte, perspektivet fokuserar egentligen endast på egenskaper. Inflytandeperspektivet 

fokuserar istället på den process som sker mellan ledaren och den grupp som blir ledda. 

Perspektivet försöker hitta sätt som kan göra arbetet effektivare och observationen utgår 

ifrån ledarens sida. Beteendeperspektivet har fokuserat på att jämföra vilka beteenden 
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som en person i en ledande roll kan ha och identifiera vilka som är effektiva och vilka 

som inte är effektiva. Sist är situationsperspektivet som är ett mer komplext perspektiv 

som vill se olika faktorer som väsentliga för ledarskapet och förmågan att leda.  

 Wahl et al. (2011) nämner begreppet ”glastaket” och hur kvinnor som 

lyckas krossa glastaket upplever sin position. Glastaket innebär det osynliga tak som finns 

och som kan vara ett hinder för en kvinna som vill ha en högt uppsatt position i samhället. 

Glastaket består inte av personens egna förmågor, kunskaper, egenskaper eller utbildning, 

utan det är ett tak i form av hinder som gör det svårare för en kvinna än en man att få 

högre tjänster. Wahl et al. (2011) menar att de kvinnor som lyckas krossa glastaket sedan 

möts av fördomar, kulturer och stereotyper som försvårar hennes situation. Bland annat 

har två olika sorters krav eller stressfaktorer identifierats hos kvinnor som inte män 

upplever, dessa är att som kvinnlig chef finns en stress i att vara avvikande i situationen 

och den andra är att en kvinnlig chef känner stor press för att även ha huvudansvar och få 

familjelivet att fungera.  

 Vänje (2005) beskriver hur hon i sitt forskningsprojekt fått berättat för sig 

att kvinnliga ingenjörer på ett stort mansdominerande företag valde att inte ha kjol på sig 

för att inte bli förväxlad med företagets administratörer och sekreterare, hon nämner även 

att det var vanligare att kvinnliga ingenjörer undvek att klä sig på vissa sätt förr i tiden 

och att de yngre nyanställda inte anpassade sig på samma vis. 

 Wahl et al. (2011) menar att det finns en osäkerhet i arbetet som chef, att 

saker och ting kan hända som inte är förutsägbara, detta gör att en chef vill känna ett 

förtroende och en tillit till sin chefskollega och det är önskvärt att ens kollega 

kommunicerar, tänker och känner som en själv. Delar av chefsarbetet som kan ses som 

en stor del av arbetsbördan är att kommunicera med andra, prata i telefon och sitta på 

möten tillsammans, dessa aspekter menar Wahl et al. (2011) kan göra att en manlig chef 

föredrar en annan man som chefskollega då en osäkerhet kring hur en kvinna 

kommunicerar och vad hon egentligen menar kan råda. En önskan om att förstå varandra 

finns. 

Problemdiskussion 

 Chefer fyller en viktig funktion på arbetsplatser, de är anställda för att ha ett 

övergripande ansvar över det arbete som utförs, att de krav som arbetsgivaren har på sig 

uppfylls och att leda personalgrupper mot tydliga mål. Detta genom att bistå med sin 

kunskap, sitt engagemang och sin ledarskapsförmåga. Vad chefen har som personliga 
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egenskaper samt vilken kompetens chefen besitter har betydelse för hur väl chefen passar 

i sin roll och hur chefen tas emot av personalgruppen. Hur chefen bemöts av andra samt 

vilka förväntningar som finns på chefens roll och person kan ha stor betydelse för hur 

arbetet blir utfört och hur bra chefen trivs i sin roll. Den här studien vill undersöka om det 

kan vara så att chefens genus påverkar hur chefen uppfattas av andra och hur väl chefen 

anses utföra sitt arbete, om det finns upplevda fördomar om chefskap ur ett 

genusperspektiv, samt beskriva och förstå vad dessa fördomar i så fall består av. 

 

Syfte 
 Studiens syfte var att undersöka om det finns upplevda fördomar om 

chefskap ur ett genusperspektiv, och skapa en förståelse för vad dessa fördomar i så fall 

består av. Samt att undersöka hur upplevelsen kring en ”bra chef” är med fokus på 

egenskaper, beteende och genus. 

 

Frågeställning 

 Hur ser medarbetares fördomar ut om chefer ur ett genusperspektiv?  

 Vilka beteenden eller egenskaper upplevs en bra chef besitta?  
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Metod 

Studiens syfte var att undersöka om det finns upplevda fördomar om 

chefskap ur ett genusperspektiv, och skapa en förståelse för vad dessa fördomar i så fall 

består av. Samt att undersöka hur upplevelsen kring en ”bra chef” är med fokus på 

egenskaper, beteende och genus. Med syftet som utgångspunkt valdes kvalitativ metod 

då det är deltagarnas upplevelser som skulle beskrivas och en djupare förståelse i ämnet 

som önskades (Langemar, 2008). Valet av kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod 

ansågs som den bäst lämpade metoden då studiens intresse låg i hur människor upplever, 

tänker och känner kring fördomar om chefskap ur ett genusperspektiv. Denna sorts 

information samlas med fördel in med hjälp av öppna frågor, som en semistrukturerad 

intervju innebär (Langemar, 2008). Att få samma information genom exempelvis enkäter 

eller experiment som datainsamlingsmetod ansågs inte lika effektivt för att skapa en 

förståelse.  

Deltagare 

 Uppsatsens insamlade data bestod av 7.5 timmars intervjutid från åtta 

semistrukturerade intervjuer med åtta deltagare. Deltagarna (n = 8; 4 kvinnor) var i 

åldrarna 28-60 år (m = 42.62; SD = 13.55) och hade tjänstgöringstid mellan 7-35 år (m= 

20, SD = 11). Samtliga deltagare var anställda inom kommunal verksamhet i en 

mellanstor svensk stad. Urvalet i uppsatsen bestod av ett handplockat urval i kombination 

med ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval som innebar att deltagare som fanns 

tillgängliga valdes för att på ett enkelt, effektivt och ekonomiskt tillvägagångssätt finna 

deltagare till studien (Bryman, 2018). Handplockat urval innebar att deltagarna valdes 

fritt och var deltagare som ansågs vara lämpliga för studien. En fördel med handplockat 

urval var att det ansågs som effektivt ur anonymitetsskäl (Langemar, 2008). Kontakt togs 

med deltagarna personligen med frågan om deltagande i studien. Deltagarna valdes ut 

efter tidigare kännedom om ålder, kön samt arbetsplats. Detta då dessa variabler 

bedömdes kunna bidra till en spridning och ge olika perspektiv på ämnet, men samtidigt 

att alla deltagare hade liknande arbetsvillkor. Enligt Langemar (2008) bör den data som 

samlas in vara varierande i den grad så den kan omfatta de olika delarna i studiens 

undersökning på ett heltäckande sätt. Av den anledningen ansågs det vara av intresse att 

i undersökningen få information från deltagare av olika kön och åldrar, men som hade 

liknande arbetssituation, så att erfarenhet fanns inom ämnet. Inget bortfall förekom i 

studien.   
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Instrument 
 I studiens semistrukturerade intervjuer användes en intervjuguide (se bilaga 

1) som utgångspunkt. En semistrukturerad intervjuguide innebär enligt Langemar (2008) 

att intervjuguiden är ett mellanting mellan strukturerad och ostrukturerad. Frågorna var 

varken helt förutbestämda eller helt öppna inom ett visst ämne. I den intervjuguide som 

användes i studien fanns ett antal förutbestämda frågor, sedan ställdes olika följdfrågor 

samt ordningen på frågorna varierade mellan de olika intervjuerna, detta anpassades efter 

hur intervjun utvecklade sig. En vecka innan intervjuerna utfördes fick samtliga deltagare 

ett informationsbrev (se bilaga 2) med studiens syfte, information om att deltagandet var 

frivilligt, kunde avbrytas när som helst om deltagaren önskade detta, att alla deltagare 

avidentifierades samt att deltagaren kunde höra av sig efter intervjun om denne vill att 

någon information som lämnades vid intervjun skulle lämnas utanför studien.  

 Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en applikation till Iphone som 

heter Diktafon röstinspelning.  

Procedur 

 Utformningen av intervjuerna och intervjuguiden gjordes med studiens 

syfte i åtanke. Frågorna formulerades så att de skulle vara så öppna som möjligt men 

samtidigt fungera som ramar för att intervjun skulle komma att beröra studiens syfte och 

besvara studiens frågeställningar. Innan intervjun påbörjades med öppna frågor ställdes 

några specifika frågor med syfte att fungera som bakgrundsinformation, 

bakgrundsinformationen kan vara av vikt vid analysen då det underlättar för att kunna 

sätta in deltagarens svar i rätt sammanhang och förståelsen för svaren ökar. 

Bakgrundsfrågor som ställdes till deltagarna var vilket kön deltagaren hade, deltagarens 

ålder, om deltagaren har en manlig eller kvinnlig chef, om deltagaren tidigare haft en chef 

av det andra könet än den i dagsläget, hur många års arbetslivserfarenhet deltagaren hade 

samt om deltagaren själv haft en arbetsledande roll.  

 Intervjuerna ägde rum antingen i deltagarens hem eller i forskarens hem. 

Detta för att deltagaren skulle känna sig bekväm i den miljö som intervjun äger rum samt 

att deltagaren skulle kunna känna sig trygg med att inte någon annan skulle höra vad som 

sas under intervjun. Deltagarna i studien fick själva välja plats för intervju och det var 

fem deltagare som önskade att bli intervjuad i sitt hem och tre som önskade att bli 

intervjuad i forskarens hem.  
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 Datainsamlingen bestod av enskilda semistrukturerade intervjuer med åtta 

deltagare. En vecka innan intervjuerna utfördes fick deltagarna ett informationsbrev (se 

bilaga 2) med studiens syfte, information om att deltagandet var frivilligt, kunde avbrytas 

när som helst om deltagaren önskade detta, att alla deltagare avidentifierades samt att 

deltagaren kunde höra av sig efter intervjun om denne ville att någon information som 

lämnades vid intervjun skulle lämnas utanför rapporten. Samma information fick sedan 

deltagarna muntligt innan intervjun påbörjades. Frågan om deltagaren godkände att 

intervjun spelades in med ljudinspelning ställdes och samtliga deltagare godkände det. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en applikation på en mobiltelefon, detta för att inte 

viktig information skulle gå förlorad, som exempelvis tonfall och pauser som deltagaren 

kunde tänkas göra. Enligt Langemar (2008) är det av vikt att spela in en intervju för att 

inte gå miste om det sociala samspelet samt ge en större möjlighet till koncentration. 

Intervjuerna pågick mellan 45 och 65 minuter. Direkt efter intervjuerna noterades några 

anteckningar om intervjun. Dessa bestod av hur intervjun hade gått, om deltagaren 

upplevdes nervös eller lugn, en notering om vart intervjun ägde rum samt om 

intervjumiljön varit lugn eller om något kan ha stört deltagaren.  

 Kort efter att intervjuerna var genomförda gjordes transkriberingar av 

materialet vilket innebar att det som sagts på intervjuerna skrevs ned ordagrant. För att 

minimera risken för missförstånd samt feltolkningar utfördes transkriberingarna så 

ordagrant som möjligt.  

 I studien har analysmetoden innehållsanalys använts. Innehållsanalys som 

enligt Bryman (2018) går ut på att använda ett strukturerat sätt för att sortera ut material 

från intervjuerna för att på ett bra sätt kunna besvara studiens frågeställning samt syfte. 

Innehållsanalysen som gjordes bestod av tre delar, de tre delarna var tolkning, 

strukturering och komprimering. De tre delarna utfördes i princip samtidigt och innebär 

att det gjordes tolkningar av materialet som samlades in från intervjuerna, tolkningarna 

blev sedan studiens resultat. Struktureringen bestod av att finna meningsbärande enheter 

i det insamlade materialet, för att därefter korta ner dessa, koda det nedkortade materialet 

och sedan dela in dem i underkategorier samt kategorier (se tabell:1). 
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Tabell 1 Analysprocessen 
 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategorier Kategori 
 

En kvinnlig chef tror 
jag behöver kämpa 
mer för att komma 

dit den kommit, det 
inger respekt, 

samtidigt som jag 
tycker att kvinnliga 
chefer ofta försöker 
vara hårdare än de 

egentligen är, det 
blir bara larvigt.  

 

 
 
 
 

Försöka vara någon 
man inte är 

 
 

 
 
 
 

Upplevelse av 
chefskap 

 
 

 
 

Förekomsten av 

fördomar 

 

Hårt arbetande 

Känslosam 

Personlig 

 

 
 
 
 

Typiskt kvinnligt 
chefskap 

 
 

En manlig chef 
känns ofta självklar, 

både att han själv 
tar sin roll för givet 
men även att andra 

gör det. Det betyder 
inte att han är en 

bra chef, oftast 
tycker jag manliga 
chefer bestämmer 

över huvudet på 
andra och inte 

lyssnar in.  

 
 

 
 
 
 
 

Blir inte ifrågasatt 
 
 

 
 
 

Förekomsten av 

fördomar 

 

Bestämmande 

Tydlig 

 

 
 
 

Typiskt manligt 
chefskap 

 
 

 
Jag tror att en 

kvinna känner en 
kvinna och en man 

känner en man 
bättre. Jag föredrar 
en kvinnlig chef för 

att det stämmer 
överens med vad jag 

tänker och tycker 
 
 

 
 
 

Genuset betydelse 
för vilken chef man 

passar ihop med 
 
 

 
 
 

Att känna igen sig i 
sin chef 

 
 
 

Samhörighet 
 

Gemenskap 

 
 
 

Genus 

  

  

 Struktureringen gjordes för att skapa en förståelse samt för att skapa 

möjlighet att se vad som hängde ihop med vad. Efter struktureringen förminskades 

materialet genom att omarbetas och sammanfattas, detta för att materialet skulle bli mer 

överskådligt. Analysen resulterade i tre teman, dessa var Typiskt kvinnligt chefskap, 

Typiskt manligt chefskap samt Genus. Innehållsanalys som analysmetod är effektiv att 

använda sig av när det finns mycket material som behöver analyseras, för att på ett smidigt 

sätt kunna gallra ut det väsentligaste på ett strukturerat sätt (Langemar, 2008). 

  

Tar och får 
sin roll 
förgiven och 
bestämmer 
över huvudet 
på andra.  
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Etik 

 I studien har hänsyn tagits till de fyra etiska grundkraven som är författade 

av vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra grundkraven som beaktades i 

studien var samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet. Informationskravet uppfylldes i studien genom att samtliga 

deltagare blev informerade om studiens syfte samt vad de hade för rättigheter. Deltagarna 

fick information om att deras deltagande var frivilligt och deltagarna blev även upplysta 

om att deras uppgifter endast skulle att användas i denna studie, vilket gjorde att 

nyttjandekravet upprätthölls. Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna igen fick 

informationen om att deras deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sitt 

deltagande när de ville. Deltagarnas samtycke till att medverka i studien inhämtades först 

skriftigt vid förfrågan om att delta samt muntligt senare i samband med intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet upprätthölls genom att deltagarna fick informationen om att 

deltagandet är helt anonymt samt att alla deras uppgifter avidentifierades 

(Vetenskapsrådet, 2002).   
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Resultat 

 Studiens syfte var att undersöka om det finns upplevda fördomar om 

chefskap ur ett genusperspektiv, och skapa en förståelse för vad dessa fördomar i så fall 

består av. Samt att undersöka hur upplevelsen kring en ”bra chef” är med fokus på 

egenskaper, beteende och genus.. Frågeställningarna som studien ställde sig var hur ser 

medarbetares fördomar ut om chefer ur ett genusperspektiv? samt vilka beteenden eller 

egenskaper upplevs en bra chef besitta?  

 Analysen av intervjumaterialet som är genererade ur data, resulterade i tre 

teman, fyra kategorier samt underkategorier. De tre teman som kom fram var fördomar 

om kvinnligt chefskap, fördomar om manligt chefskap samt en bra chef. De tre 

kategorierna var typiskt kvinnligt chefskap, typiskt manligt chefskap, och genus samt 

underkategorier som var förekomsten av fördomar, hårt arbetande, känslosam, personlig, 

bestämmande, tydlig, samhörighet, gemenskap. Nedanför presenteras resultatet i studien 

med hjälp av teman, kategorier och underkategorier. Inledningsvis redovisas alla teman, 

kategorier och underkategorier som studien fått fram i Tabell 2, för att sedan presentera 

varje tema för sig. 

 

Tabell 2  Identifierade teman, kategorier och underkategorier 
 

Tema Kategori Underkategori 

 

 

Fördomar om kvinnligt chefskap 

 

 

Typiskt kvinnligt chefskap 

 

 

 

Förekomsten av fördomar 

Hårt arbetande 

Känslosam 

Personlig 

 

 

Fördomar om manligt chefskap 

 

 

Typiskt manligt chefskap 

 

 

 

Förekomsten av fördomar 

Bestämmande 

Tydlig 

 

 

En bra chef 

 

 

Genus 

 

Samhörighet 

Gemenskap 
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Fördomar om kvinnligt chefskap 

   I kommande del presenteras de åtta deltagarnas svar från 

intervjuerna inom temat fördomar om kvinnligt chefskap. Deltagarna fick frågan hur de 

skulle vilja beskriva för dem en typiskt kvinnlig chef samt om de tror att det finns 

fördomar mot kvinnliga chefer utifrån deras genus, och i så fall hur de fördomarna ser ut. 

Tema fördomar om kvinnligt chefskap består av huvudkategorin typiskt kvinnligt 

chefskap, samt underkategorierna förekomsten av fördomar, hårt arbetande, känslosam 

och personlig. Nedan presenteras huvudkategorin med underkategorierna.  

Typiskt kvinnligt chefskap  

 Kategorin Typiskt kvinnligt chefskap är en sammanslagning av 

underkategorierna förekomsten av fördomar, hårt arbetande, känslosam och personlig. 

Efter att all data från intervjuerna gåtts igenom var underkategorierna fyra begrepp som 

ofta återkom hos flera deltagare och som kunde ses som en viktig del av resulatet. 

Sammantaget tolkades studiens data som att dessa fyra underkategorier tillsammans 

bildar huvudkategorin Typiskt kvinnligt chefskap som en övergripande beskrivning av 

deltagarnas svar i de delar där de pratade om vad de kunde känna igen som typiska drag 

och egenskaper hos en kvinnlig chef. Varje underkategori med citat presenteras var för 

sig nedan.  

Hårt arbetande 
 ”En kvinnlig chef tror jag behöver kämpa mer för att komma dit den 

kommit, det inger respekt, samtidigt som jag tycker att kvinnliga chefer ofta försöker vara 

hårdare än de egentligen är, det blir bara larvigt” En manlig deltagare som menade att en 

kvinnlig chef kan ha svårare att vara sig själv och försöker vara hårdare än hon egentligen 

är, samtidigt så nämnde han att han tänker att om en chef är kvinna så har hon fått kämpa 

mer för att komma dit hon är än vad en man i liknande roll hade fått göra, och att det är 

något som han respekterar. Alla fyra kvinnliga deltagare sa att de per automatik kände en 

större respekt för en kvinna som är chef än en kvinna som inte är chef, detta trodde två 

av de kvinnliga deltagarna kunde grunda sig i att de själva sett hur svårt det kan vara att 

som kvinna få den respekt och det förtroende som en chefsroll innebär. De andra två 

kvinnliga deltagarna tänkte att de nog känner en större respekt för en kvinna som är chef 

för att de antar att hon är en stark person. En kvinnlig deltagare berättade att hon får 

associationer till att en person är på ett visst sätt vid vetskapen om att den är chef ”Jag 
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tänker nog att det är en stark person, som är smart och kanske inte så lyhörd eller ödmjuk. 

Kanske ingen man direkt vill prata känslor med”. 

Tre av de manliga deltagarna menade på att de trodde att om de får veta att 

en kvinna är chef så tänker de omedvetet att hon inte är så ”kvinnlig” på det sättet att hon 

inte är så omhändertagande eller ödmjuk.    

Personlig och känslosam 

 En kvinnlig deltagare berättade att hon tror att kvinnliga chefer blandar in 

sina känslor mer i jobbet och är mer personliga än manliga chefer ”Jag tycker att typiskt 

för kvinnor är att man kanske involverar mer personlighet och mer emotioner i sitt arbete. 

Män utövar nog mer maktspel än kvinnor, tror jag. Och kvinnor blandar in emotioner och 

sin egen personlighet, kan hålla sig lite mer personliga tror jag ”.  

 Fem deltagare tror att även om en kvinnlig chef kan ha lite svårare att vara 

sig själv och att visar upp en hård sida så berättar deltagarna att de trodde att kvinnliga 

chefer vågar visa lite mer av sin personlighet och sina känslor i sitt arbete än vad en 

manlig chef gör. En tanke om kvinnliga chefer som alla manliga deltagarna och en 

kvinnlig deltagare trodde var vanligt förekommande var att en kvinnlig chef antingen har 

typiska manliga egenskaper eller tar på sig en mansroll för att klarar av och få respekt i 

sitt arbete. Men när en kvinnlig chef är trygg i sin roll vågar hon visa mer personlighet 

och känslor.  

Förekomsten av fördomar 

 Sju av åtta deltagare trodde att det finns mycket fördomar mot en chef just 

för att hon är kvinna, och att dessa fördomar är såna som ärvts från tidigare generationer 

och som fortfarande lever kvar, alla deltagarna var övertygade om att det idag finns färre 

fördomar utifrån en persons genus än vad det gjorde för bara 20 år sedan. Sex av 

deltagarna, de fyra som är män och två av kvinnorna sa att de själva har fördomar mot en 

chef endast utifrån att hon är just kvinna, även om det var omedvetna fördomar och 

oönskade fördomar så trodde deltagarna att de hade dom. En kvinnlig deltagare trodde 

inte att det finns så mycket fördomar mot kvinnliga chefer på grund av att hon tänker att 

det inte är så vanligt förekommande med kvinnliga chefer så det istället innebär att det 

finns en nyfikenhet istället för fördomar.  
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 ”Det krävs tyvärr i många yrken att en kvinnlig chef tar på sig mansrollen, 

 för att hon ska bli accepterad. Jag tror att många kvinnliga chefer, eller ja, 

 vad svårt det blir, men jag tror jag identifierat hos mina två senaste 

 kvinnliga chefer att de har de här typiska manlighetsegenskaperna” (En 

 kvinnlig deltagare) 

 

 ”Jag kan tänka mig att en vanligt förekommande fördom kan vara att 

kvinnliga chefer inte har lika mycket pondus som de manliga cheferna har” (En kvinnlig 

deltagare). Fördomar som deltagarna trodde var vanligt förekommande var att en kvinnlig 

chef hade fått kämpa mer för att komma till den position som hon har än vad en man 

kanske har fått gjort och att det därför lätt blir så att omgivningen tänker henne som en 

stark person. En manlig deltagare trodde att en kvinnlig chef nog måste visa mer och 

anstränga sig för att vara en seriös chef, vilket även kan bidra till att kvinnliga chefer har 

svårare att vara sig själva i sin chefsroll och har tendenser till att göra sig till, uppträda 

hårdare och strängare än vad de egentligen är fast de egentligen är känsligare som 

personer.  

 Alla fyra kvinnliga deltagare trodde att de skulle föredra en kvinnlig chef 

framför en manlig chef då de uttrycker en önskan om att kunna känna igen sig i sin chef 

och att den ömsesidiga förståelse nog ökar om medarbetaren och chefen är av samma kön. 

De fyra manliga deltagarna kände inte att det spelade dem någon roll vilket kön deras 

chef hade och föredrog inte det ena framför det andra. En kvinnlig deltagare som sa att 

hon helst vill ha en kvinnlig chef för att hon då känner sig tryggare att vara personlig med 

den och vågar visa mer känslor för en kvinnlig chef, menade även att om det kommer till 

endast arbetsrelaterade saker som att få ett beslut eller lov att testa på något nytt i arbetet 

så skulle hon hellre gå till en manlig chef då hennes bild av manliga chefer var att de var 

snabbare på att ge besked och mer arbetsfokuserade.  

 ”Jag tror att en kvinna känner en kvinna och en man känner en man bättre. 

Jag föredrar en kvinnlig chef för att det stämmer överens med vad jag tänker och tycker” 

(En kvinnlig deltagare) 
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 ”Jag tror inte jag tänker att en chef kan olika mycket eller är mer eller 

 mindre utbildad endast med chefens genus som vetskap, däremot kan jag 

 nog tänka att om chefen har pondus och är självsäker så är den duktigare i 

 sitt jobb än om chefen uppträder osäkert” (En manlig deltagare)  

 

 Samtliga deltagare i studien trodde inte att de hade fördomar angående 

chefens kompetens eller utbildningsnivå utifrån chefens genus, däremot svarade fem 

deltagare att hur chefen uppträder och om chefen har pondus eller inte kan ha betydelse 

för hur kompetent man som medarbetare tror att chefen är. 

Fördomar om manligt chefskap 

 I kommande del presenteras de åtta deltagarnas svar från intervjuerna 

angående fördomar om manligt chefskap. Deltagarna fick frågan hur de skulle vilja 

beskriva för dem en typiskt manlig chef samt om de tror att det finns fördomar om 

manliga chefer utifrån deras genus, och i så fall hur de fördomarna ser ut. Tema fördomar 

om manligt chefskap består av huvudkategorin typiskt manligt chefskap samt 

underkategorierna förekomsten av fördomar, bestämmande och tydlig. Huvudkategorin 

presenteras med underkategorierna nedan.  

Typiskt manligt chefskap 

 Kategorin Typiskt manligt chefskap är en sammanslagning av 

underkategorierna förekomsten av fördomar, bestämmande och tydlig. Efter att all data 

från intervjuerna gåtts igenom var underkategorierna tre begrepp som ofta återkom hos 

flera deltagare och som kunde ses som en viktig del av resulatet. Sammantaget tolkades 

studiens data som att dessa tre underkategorier tillsammans bildar huvudkategorin Typiskt 

manligt chefskap som en övergripande beskrivning av deltagarnas svar i de delar där de 

pratade om vad de kunde känna igen som typiska drag och egenskaper hos en manlig 

chef. Varje underkategori med citat presenteras var för sig nedan.  

Bestämmande 

 En manlig deltagare berättade att han har en bild av att en manlig chef 

upplevs mer bestämmande än vad en kvinnlig chef gör, att en manlig chef inte tar hänsyn 

på samma sätt till vad andra tycker och bestämmer över huvudet på andra om det är något 

han är säker på. En kvinnlig deltagare sa att hon trodde att det finns en vanlig tanke om 

att en manlig chef inte drar sig från att utnyttja sin position. Vilket även tre andra 

deltagare, en man och tre kvinnor, sa att det nog är en inställning som många har, som de 
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inte vill acceptera men tror är förekommande. Maktutövning är ett begrepp som samtliga 

deltagare nämner i samband med fördomar om manliga chefer, även om deltagarna 

nämner att det inte är alla manliga chefer som använder sin makt på ett dåligt sätt, genom 

att sätta sig över andra, så trodde samtliga deltagare att det var  betydligt vanligare 

beteende hos en manlig chef än hos en kvinnlig.  

 

 ”Jag tror inte att man ifrågasätter om en manlig chef bestämmer över 

 andra, då tänker man nog mer att det har den ju rätt till, men om det är en 

 kvinnlig chef så stör man sig nog mer och tycker att hon borde ha allas 

 åsikter i åtanke innan ett beslut tas” (Kvinnlig deltagare). 

Tydlig 

 ”En manlig chef kanske är en bra chef, men min erfarenhet är att en chef 

 som är hård, bestämd och tydlig sällan är en bra ledare, och att många 

 manliga chefer missar den delen, att finnas för sin personal och motivera 

 och leda dem mot målet”(Kvinnlig deltagare). 

 

 I beskrivningar om deltagarnas tankar om en typiskt manlig chef nämndes 

orden hård, bestämd och tydlig flera gånger, och då i första hand som positiva egenskaper 

hos en chef. Deltagaren som är citerad ovan nämner även att hennes erfarenhet är den att 

en manlig chef som är hård, bestämd och tydlig sällan är en bra ledare. Så även om flera 

deltagare utrycker tydlighet som en viktig egenskap hos en chef så är det inte alltid 

tillräckligt då det enligt deltagarna även kan innebära att chefen som är tydlig är för hård.  

Förekomsten av fördomar 

 Alla åtta deltagare trodde att det inte förekommer lika mycket fördomar om 

en chef just för att han är man som det finns om kvinnliga chefer baserat på hennes genus. 

Detta för att det inte är något nytt eller ovant att en man är chef, och de fyra kvinnliga 

deltagarna trodde även att det kan beror på att många förknippar chefsegenskaper med 

manliga egenskaper.  

 

 ”En manlig chef känns ofta självklar, både att han själv tar sin roll för 

 givet men även att andra gör det. Det betyder inte att han är en bra chef, 

 oftast tycker jag manliga chefer bestämmer över huvudet på andra och inte 

 lyssnar in” (Manlig deltagare). 
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 En manlig deltagare berättar att han tror det kan vara jobbigt för en manlig 

chef att leva upp till de förväntningar som råder, han trodde att många tänker att en manlig 

chef inte är känslig på samma sätt som en kvinnlig chef och att han ska vara hård och 

bestämma, deltagaren berättade om en kompis som arbetar som chef och att han är en 

person som egentligen är konflikträdd och tar åt sig lätt, men att han inte kan vara så i sin 

chefsroll då han inte förväntas vara på det sättet, han tror att hans personal skulle tappa 

respekten för honom om han visade sig sårbar och att han inte skulle vara ”chefsmaterial” 

då.  

 En bra chef  

 I kommande del presenteras deltagarnas svar från intervjuerna angående hur 

en bra chef önskas vara. Deltagarna fick frågan hur de skulle vilja beskriva en chef som 

för dem är en bra chef. Tema en bra chef består av kategorin genus samt 

underkategorierna samhörighet och gemenskap. Varje kategori presenteras med 

respektive underkategori. 

Genus 

Kategorin genus är en sammanslagning av underkategorierna samhörighet 

och gemenskap. Efter att all data från intervjuerna gåtts igenom var underkategorierna två 

begrepp som ofta återkom hos flera deltagare och som kunde ses som en viktig del av 

resulatet. Sammantaget tolkas studiens data som att dessa två underkategorier 

tillsammans bildar huvudkategorin genus som en övergripande beskrivning av 

deltagarnas svar i de delar där de pratade om hur de tyckte en bra chef skulle vara och 

vad de hade för förväntningar på ett bra chefskap. Svaren skilde sig åt beroende på vilket 

genus deltagaren hade samt betydelsen av genus på chefen, vilket gjorde att 

underkategorierna tillsammans bildade huvudkategorin genus. Varje underkategori med 

citat presenteras var för sig nedan.  

Samhörighet 

 I frågan om en bra chef skiljer sig deltagarnas svar åt utifrån vad deltagarna 

har för genus, de kvinnliga deltagarna berättade alla om att de anser att en bra chef för 

dem är en chef som de kan känna samhörighet med, de vill känna igen sig i chefen och få 

känslan av att de förstår varandra, de manliga deltagarna svarar att samhörigheten inte är 

så viktig för dem men att de vill att en bra chef är bra på sitt jobb och ger tydliga direktiv 

och svar. Känslan är något som i de kvinnliga deltagarnas svar anses viktigt medan de 
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manliga deltagarna ser det som en bonus, om chefen och han som medarbetare trivs och 

förstår varandra.  

 ”En bra chef är någon som förstår mig och som jag kan förstå, att vi pratar 

 samma språk, kan vara personliga men samtidigt professionella, jag tror 

 det är en bra grund för att arbetet ska flyta på, att ha en chef som bara 

 bestämmer och inte lyssnar skulle vara mycket svårare att samarbeta med” 

 (Kvinnlig deltagare).  

 ”Jag behöver inte att min chef vet vem jag är personligen eller som är 

 personlig mot mig, det är klart att jag vill att chefen lyssnar på mig när vi 

 pratar om arbetet, men jag respekterar att chefen är den som bestämmer 

 och jag mår bra av tydliga  direktiv och snabba beslut” (Manlig deltagare).  

Gemenskap 

 Tre av deltagarna, två kvinnor och en man svarade att deras bild av en bra 

chef är en chef som arbetar tillsammans med sina medarbetare, där kommunikation, 

gemensam målbild och gemenskap är viktigt. Två av de manliga deltagarna anser att en 

bra chef är en chef och inte en som är med i gänget, utan en person vars roll är att ge de 

andra order och fatta beslut. Två av de kvinnliga deltagarna tyckte att en chef är bra i sin 

roll genom att vara varm, lyhörd men inte känslostyrd. ”Varm. Lyhörd, egentligen inte 

känslostyrd, jag vill inte att min chef ska ta saker personligt och så” (Kvinnlig deltagare).  

 

 ”Hon är en riktigt bra chef, hon visar att hon är chef och att hon är den 

 som tar besluten, men hon lyssnar på alla och tar in det som de säger, men 

 hon är samtidigt på samma nivå som alla andra men, ja jag tycker hon har 

 en väldigt bra balans. Hon är målmedveten och chefsig fast bland 

 folket”(Manlig deltagare).  

 

En manlig deltagare nämnde en balansgång mellan att vara chef och ta beslut och visa att 

man bestämmer, och samtidigt vara på samma nivå som sina medarbetare. 

Målmedvetenhet hos chefen är något som samtliga deltagare nämner som en viktig del 

för att medarbetarna ska känna sig motiverade i sitt arbete. ” Om inte chefen är 

målmedveten och kan förmedla målet med arbetet är det mycket svårare för 
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arbetsgruppen att hålla fokus och vara motiverade att göra ett bra jobb” (Kvinnlig 

deltagare).  

Diskussion 
 I avsnittet diskussion kommer studiens insamlade material presenteras i 

förhållande till studiens teoretiska ramverk, för att besvara studiens frågeställningar som 

var hur ser medarbetares fördomar ut om chefer ur ett genusperspektiv? samt vilka 

beteenden eller egenskaper upplevs en bra chef besitta? Avslutningsvis presenteras en 

metoddiskussion samt förslag på framtida forskning.  

 Flera deltagarna trodde att en chef som är kvinna har fått kämpa mer för att 

komma dit hon är än vad en man i liknande roll hade fått gjort. Alla fyra kvinnliga 

deltagare sa att de per automatik kände en större respekt för en kvinna som är chef än en 

kvinna som inte är chef, detta trodde två av de kvinnliga deltagarna kunde grunda sig i att 

de själva sett hur svårt det kan vara att som kvinna få den respekt och det förtroende som 

en chefsroll innebär. De andra två kvinnliga deltagarna tänkte att de nog känner en större 

respekt för en kvinna som är chef för att de antar att hon är en stark person. Deltagarnas 

svar kan kopplas till det Wahl et al. (2011) nämner om begreppet ”glastaket” och att det 

består av de hinder som gör det svårare för en kvinna än en man att få högre tjänster. 

Wahl et al. (2011) menar även att de kvinnor som lyckas krossa glastaket sedan möts av 

fördomar, kulturer och stereotyper som försvårar hennes situation. Vilket kan bemöta 

deltagarnas förväntan om att om en chef är kvinna så förväntas hon vara en stark person.  

 

 ”Jag tycker att typiskt för kvinnor är att man kanske involverar mer 

 personlighet  och mer emotioner i sitt arbete. Män utövar nog mer 

 maktspel än  kvinnor, tror jag. Och kvinnor blandar in emotioner och sin 

 egen personlighet, kan hålla sig lite mer personliga tror jag ” (En kvinnlig 

 deltagare).  

 

 Fem deltagare tror att även om en kvinnlig chef kan ha lite svårare att vara 

sig själv och visar upp en hård sida så berättar deltagarna att de trodde att kvinnliga chefer 

vågar visa lite mer av sin personlighet och sina känslor i sitt arbete än vad en manlig chef 

gör. En tanke om kvinnliga chefer som alla manliga deltagarna och en kvinnlig deltagare 

trodde var vanligt förekommande var att en kvinnlig chef antingen har typiska manliga 
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egenskaper eller tar på sig en mansroll för att klarar av och få respekt i sitt arbete. Men 

när en kvinnlig chef är trygg i sin roll vågar hon visa mer personlighet och känslor.  

 Både de manliga och de kvinnliga deltagarna utryckte att vid kännedom om 

att en kvinna är chef så kom förväntningar om att hon besitter egenskaper som stark och 

smart, men förväntningar om egenskaper som lyhört och ödmjuk minskas. Detta kan  

kopplas till Hirdman (2001) som menar att det finns ett motsatsförhållande i egenskaper. 

Även Alvesson och Due Billing (2011) menar att kvinnor som arbetar som chefer behöver 

bete sig på ett visst förväntat sätt för att få samma respekt som en manlig chef, men 

samtidigt så behöver den kvinnliga chefen fortfarande ses som feminin som person för att 

i sin roll som chef inte bryta mot de rådande könsnormerna. En balansgång som kan ses 

som omöjlig om endast den faktor att en kvinna är chef gör att omgivningen förväntar sig 

att hon besitter mer manliga egenskaper och färre kvinnliga. Samtidigt så hade deltagarna 

en bild om att kvinnliga chefer nog är mer känslomässigt involverade i sina medarbetare 

och sitt arbete än vad manliga chefer är.  

 Vänje (2005) beskriver att kvinnliga ingenjörer på ett stort 

mansdominerande företag valde att inte ha kjol på sig för att inte bli förväxlad med 

företagets administratörer och sekreterare, men att det blir mer och mer ovanligt att 

kvinnorna anpassar sin klädsel på det sättet. Även här kan man koppla till deltagarnas 

svar angående att deras bild av en kvinnlig chef är att hon inte är så kvinnlig, eventuellt 

kan även klädval hos chefen påverka detta.  

 Gustavsson et al.(2008) beskriver vilken kompetens som värdesätts vid 

rekrytering av en chef och menar att det viktiga är inte en chef som har kunskap om 

verksamheten i sig utan social kompetens önskas i samband med att chefen är en person 

som kan leda andra och som är bra med andra människor, som är lyhörd, empatisk, 

ödmjuk och rättvis. Att deltagarna berättar att det per automatik tänker att en person som 

är chef är mindre ödmjuk och lyhörd är oroande eftersom båda de egenskaperna är 

egenskaper som enligt Gustavsson et al.(2008) är högt önskvärt hos chefer. 

 En stor del av den teori som nämns inom studiens teoretiska ramverk anser 

att chefskap är ett ämne där både egenskaper, fördomar, förväntningar och  genus har stor 

betydelse. Hirdman (2001) lyfter en association och ifrågasättning till ordet könsroll, där 

funderingen kan bli om det är könet eller rollen som har störst betydelse i hur en person 

upplevs eller beter sig, och menar att begreppet genus är bredare än så. Genus kan ses 

som mer intressant i relation till chefskap där det egentligen inte spelar någon roll vilket 
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biologiskt kön personen har eller hur den beter sig utan där det är förväntningar och 

fördomar som kan ställa till det. Wahl et al. (2011)  menar att socialantropologin är en 

vetenskaplig förankring som är värdefull att lyfta i diskussionen om genus för att skapa 

en förklaring till varför människan har ett behov av att definiera andra och fördomar 

uppkommer. 

 Sju av åtta deltagare i studien menade att de tror det finns mycket fördomar 

om en chef just för att hon är kvinna, och att dessa fördomar är såna som ärvts från tidigare 

generationer och som fortfarande lever kvar, alla deltagarna var övertygade om att det 

idag finns färre fördomar utifrån en persons genus än vad det gjorde för bara 20 år sedan.  

 Deltagarnas svar på frågan om de tror att det förekommer fördomar var 

enhetlig och endast en deltagare trodde att det inte finns så mycket fördomar om kvinnliga 

chefer just för att det inte är så vanligt med en kvinnlig chef som med en manlig. Det 

säger troligtvis mer om just den enstaka deltagarens inställning till kvinnliga chefer än 

den generella bilden. De sju deltagare som menade att de tror det finns mycket fördomar 

och som även själva sa att de hade oönskade fördomar kunde dock se en förbättring på 

synen på kvinnliga chefer och menade att det idag är vanligare med kvinnliga chefer och 

att många fördomar har dött ut.  

 Hirdman (2001) menar att stereotyperna är något som kvinnor i olika 

sammanhang måste förhålla sig och anpassa sig till, då mannen anses vara normen och 

kvinnan blir jämförd med mannen, exempelvis egenskaper förväntas vara i 

motsatsförhållande till varandra, motsatsen till en egenskap som anses vara manligt ses 

som kvinnligt. Detta utan att egentligen ta hänsyn till individuella skillnader. 

 En manlig deltagare berättade att han har en bild av att en manlig chef 

upplevs mer bestämmande än vad en kvinnlig chef gör, att en manlig chef inte tar hänsyn 

på samma sätt till vad andra tycker och bestämmer över huvudet på andra om det är något 

han är säker på. En kvinnlig deltagare sa att hon trodde att det finns en vanlig tanke om 

att en manlig chef inte drar sig från att utnyttja sin position. Vilket även tre andra 

deltagare, en man och tre kvinnor, sa att det nog är en inställning som många har, att en 

manlig chef är mer bestämmande.   

 Wahl et al. (2011) menar att det finns en bild av mannen som dominerande 

och kvinnan som underordnad. Samtidigt kan hon se en förklaring till att den bilden 

uppkommit genom biologin. Då kvinnan är den som kan bli gravid, föda barn och amma, 

detta gör att hon inte på samma sätt kan delta i arbetslivet under dessa år, och ett beroende 
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av en man som kan försörja henne och barnen skapas. Men Wahl et al. (2011) menar att 

det även kan finnas en annan förklaring till bilden på könsskillnaden som nämns ovan, 

nämligen ett normtänk där en man ses som en mer rationell och logisk person medan en 

kvinna ses som intuitiv och känslosam, och av den anledningen behöver en man som stöd 

och skydd.  

 Linghag (2009) beskriver i sin avhandling hur krav som ställs på personer 

kan vara olika beroende på vilket kön personen har. Exempelvis så kan förmågan att 

kunna ”ta initiativ” bedömas olika, det ansågs som en positiv förmåga och önskvärt inför 

chefsrollen om det var en man som sa att han hade den förmågan men om det var en 

kvinna som sa samma sak kunde det ses som ett aggressivt beteende och inte något som 

önskades (Linghag, 2009). Deltagarnas tankar om en typiskt manlig chef resulterade i 

egenskaper som hård, bestämd och tydlig, och då i första hand som positiva egenskaper 

hos en chef. Det kan vara så att dessa egenskaper är så positiva för att chefen är just en 

man, som Linghag (2009) beskriver att vissa egenskaper som är positiva hos en man kan 

ses som negativa hos en kvinna 

  Samtliga deltagare trodde att det inte finns lika mycket fördomar om en 

chef just för att han är man som det finns mot kvinnliga chefer baserat på hennes genus. 

Detta för att det inte är något nytt eller ovant att en man är chef, och de fyra kvinnliga 

deltagarna trodde även att det kan beror på att många förknippar chefsegenskaper med 

manliga egenskaper, ofta egenskaper som uppfattas som mindre känslostyrda, så som 

stark och bestämd. Deltagarnas svar kan kopplas till citatet nedan ur Hirdman (2001), där 

mannen beskrivs som den självklara att bestämma.  

 

 ”Av naturen är nämligen mannen /…/ mer ägnad att bestämma än 

 kvinnan, utom om deras konstitution är emot naturen, liksom de äldre och 

 utvecklade är mer lämpade att styra än de yngre och outvecklade” 

 Aristoteles (citerad i Hirdman, 2001. s. 30). 

 
 Maktutövning är ett begrepp som samtliga deltagare nämner i samband med 

fördomar om manliga chefer, att även om deltagarna nämner att det inte är alla manliga 

chefer som använder sin makt på ett dåligt sätt, genom att sätta sig över andra, så trodde 

samtliga deltagare att det är betydligt vanligare beteende hos en manlig chef än hos en 

kvinnlig. Det kan sammanstråla med den bild av mannen som dominerande som Wahl et 
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al. (2011) beskriver då det ses som en självklarhet att en man ska och får bestämma. 

Ivarsson (2001) menar att det förekommer rollkonflikter för kvinnorna medan männen är 

mer i trygga i sin roll då deras genus inte anses opassande för chefsrollen.  

 De kvinnliga deltagarna berättade alla att de anser att en bra chef för dem 

är en chef som de kan känna samhörighet med, de vill känna igen sig i chefen och få 

känslan av att de förstår varandra, de manliga deltagarna svarade att samhörigheten inte 

är så viktig för dem men att de vill att en bra chef är bra på sitt jobb och ger tydliga 

direktiv. Känslan är något som i de kvinnliga deltagarnas svar anses viktigt medan de 

manliga deltagarna ser det som en bonus, om chefen och han som medarbetare trivs och 

förstår varandra. Det kan kopplas till att Kunda (1999) menar att anledningen till att 

människan skapar fördomar mot andra människor är för att det är ett sätt att skapa sig och 

förstå sin världsbild. Människan vill strukturera och organisera sin omgivning och sina 

upplevelser för att de ska bli begripliga och hanterbara. Genom att kategorisera andra ger 

människan även sig själv en plats och en identitet (Kunda, 1999). Att de kvinnliga 

deltagarna ansåg att det är viktigt för dem att känna samhörighet med sin chef kan vara 

ett sätt och önskan att förstå sin omgivning och ha tydliga förväntningar på varandra som 

medarbetare och chef, medan de manliga deltagarna inte tyckte att samhörigheten och att 

chefen och han som medarbetare trivs och förstår varandra var så viktigt kan handla om 

att männen inte ifrågasätter sin plats på en arbetsplats på samma sätt som kvinnor gör. 

 Deltagarnas svar skulle även kunna förklaras med Hirdman (2001) som 

menar att stereotyperna är något som kvinnor i olika sammanhang måste förhålla sig och 

anpassa sig till, då mannen anses vara normen och kvinnan blir jämförd med mannen. De 

kvinnliga deltagarna som medarbetare skulle då enligt Hirdman (2001) eventuellt inte bli 

jämförda på samma sätt eller behöva förhålla sig till en kvinnlig chef på samma sätt som 

mot en manlig chef. Medan de manliga deltagarna som medarbetare inte behöver bli 

jämförda eller anpassa sig oavsett genus på chefen. 

 Samtliga kvinnliga deltagare trodde att de skulle föredra en kvinnlig chef 

framför en manlig chef då de uttryckte en önskan om att kunna känna igen sig i sin chef 

och att den ömsesidiga förståelse nog ökar om medarbetaren och chefen är av samma kön. 

Samtliga manliga deltagarna kände inte att det spelade dem någon roll vilket kön deras 

chef har. En kvinnlig deltagare som sa att hon helst vill ha en kvinnlig chef för att hon då 

skulle känna sig tryggare att vara personlig gentemot chefen. Deltagarnas tankar kring att 

ha samma genus som sin chef och att det kan innebära större samhörighet dem emellan 
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kan förstås utifrån Wahl et al. (2011) som menar att det är önskvärt att ens kollega tänker 

och känner som en själv och en önskan om att förstå varandra finns. Även om Wahl et al. 

(2011) i sin tanke associerade till om en manlig chef hellre väljer en manlig eller kvinnlig 

kollega. Dock skiljde sig de manliga deltagarnas svar åt från de kvinnliga och de manliga 

menade på att det inte har någon betydelse för dem vilket kön deras chef har. Den 

skillnaden kan beror på att de kvinnliga deltagarna berättade att de ansåg att en bra chef 

för dem är en chef som de kan känna samhörighet med, de vill känna igen sig i chefen 

och få känslan av att de förstår varandra, de manliga deltagarna svarar att samhörigheten 

inte är så viktig för dem men att de vill att en bra chef är bra på sitt jobb och ger tydliga 

direktiv och svar. Känslan är något som i de kvinnliga deltagarnas svar ansågs viktigt 

medan de manliga deltagarna såg det som en bonus, om chefen och han som medarbetare 

trivs tillsammans och förstår varandra.  

 Skillnaden i svaren skulle kunna ses från två av de perspektiv som Wahl et 

al. ( 2011) beskriver, där de kvinnliga deltagarna ser sambandet mellan medarbetare och 

chefen ur ett inflytandeperspektiv och fokuserar på den process som sker mellan ledaren 

och den grupp som blir ledda medan de manliga deltagarna ser chefsrollen genom ett 

beteendeperspektiv där fokus är på att jämföra vilka beteenden som en person i en ledande 

roll kan ha och identifiera vilka som är effektiva och vilka som inte är effektiva. 

 Tre av deltagarna, två kvinnor och en man svarade att deras bild av en bra 

chef är en chef som arbetar tillsammans med sina medarbetare, där kommunikation, 

gemensam målbild och gemenskap är viktigt. Två av de manliga deltagarna ansåg att en 

bra chef är en chef och inte en som är med i gänget, utan en person vars roll är att ge de 

andra order och fattar beslut. Linghag (2009) beskriver att en person som är att anse som 

en ledare inte behöver vara den som är chef utan kan vara en i gruppen som har bra 

ledarskapsegenskaper. Chefer och ledare är två begrepp som ofta associeras med 

varandra, även om det inte behöver betyda att den som är chef är en bra ledare. 

Deltagarnas svar kan tolkas mot Linghag (2009) beskrivning med att graden av önskvärt 

deltagande i arbetsgruppen och gemenskap varierar och att två deltagare endast önskar en 

chef och inte efterfrågar så mycket samhörighet och ledarskapsegenskaper 

 Fogelberg Eriksson (2005) menar att interaktioner mellan människor, 

mellan kvinnor och män, män och män, kvinnor och kvinnor, mellan medarbetare och 

chefer är den process som bidrar till de könsuppdelningar som finns i samhället och 

kanske kan det ha betydelse när det kommer till deltagarnas svar, att kvinnorna 
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värdesätter interaktionen men föredrar den som är kvinna till kvinna för att inte utveckla 

en könsuppdelning.  

Metoddiskussion  
 Studiens syfte var att undersöka om det finns upplevda fördomar om 

chefskap ur ett genusperspektiv, och skapa en förståelse för vad dessa fördomar i så fall 

består av. Samt att undersöka hur upplevelsen kring en ”bra chef” är med fokus på 

egenskaper, beteende och genus. Med syftet som utgångspunkt valdes kvalitativ metod 

och intervju som datainsamlingsmetod. Valet av kvalitativ intervju ansågs som den bäst 

lämpade metoden då studiens intresse låg i hur människor upplever, tänker och känner. 

Den sorts information samlas med fördel in med hjälp av öppna frågor, som en 

semistrukturerad intervju innebär (Langemar, 2008). Att få samma information genom 

exempelvis enkäter eller experiment som datainsamlingsmetod ansågs inte lika effektivt 

och det hade kunnat innebära en risk att tappa information som följdfrågor kan ge. 

 Resultatet kunde ha sett annorlunda ut om studien istället hade valt att 

använda fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod. Fokusgruppsintervjuer kunde 

ha haft en positiv inverkan på deltagarna om en bra diskussion i ämnet hade uppkommit, 

då deltagarna hade kunnat inspirera varandra. Langemar (2008) menar även att 

gruppintervjuer kan få deltagarna att känna sig och uppträda mer naturligt än vid enskilda 

intervjuer. Nackdelen med fokusgruppsintervjuer kan vara att det blir svårare att urskilja 

om deltagaren sa det som den trodde skulle vara accepterat i gruppen eller vad den 

egentligen tänkte. Om grupperna hade bestått av både män och kvinnor hade det kunnat 

resultera i större osäkerhet kring att uttrycka sin åsikt, medan grupper med endast män 

eller kvinnor hade kunnat bidra till påverkan av varandra och en större benägenhet att 

hålla med varandra. Enskilda intervjuer som utförde i studien anses som ett bra val av 

datainsamlingsmetod då varje deltagare delat med sig av sina känslor, tankar och 

erfarenheter utan att påverkas av eller behöva ta hänsyn till någon annan.  

 En nackdel med intervju som datainsamlingsmetod är att den som intervjuar 

deltagarna omedvetet kan påverka hur deltagaren väljer att svara, i den här studien så var 

intervjuaren en kvinna vilket kan ha haft betydelse då ämnet är inriktat på genus. Även 

val av deltagare kan ha påverkat resultatet, urvalet av deltagare bestod av ett handplockat 

urval i kombination med ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval användes för att på 

ett enkelt, effektivt och ekonomiskt tillvägagångssätt finna deltagare till studien (Bryman, 

2018). Handplockat urval valdes för att  deltagare då kunde väljas fritt efter vilka som 
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ansågs vara lämpliga för studien. Då studiens syfte var att undersöka med ett 

genusperspektiv ansågs det viktigt att det förekom både män och kvinnor i studien, vilket 

lyckades med fyra män och fyra kvinnor. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut med 

endast män eller endast kvinnor som deltagare. Även ålder på deltagarna ansågs kunna 

påverka erfarenheter och därför valdes deltagare med ett spritt åldersspann mellan 28 år 

och 60 år. Även Tjänstgöringstid i arbete ansågs kunna ha betydelse då chefskapet var 

huvudämnet och erfarenheten kring det kan variera stort. Varierande tjänstgöringstid i 

arbete hos deltagarna var mellan 7 år och 35 år. Även det kan ha haft betydelse för 

resultatet om alla deltagare hade varit unga och nya på arbetsmarknaden eller om alla 

hade varit äldre och haft lång arbetslivserfarenhet. Även tiden kan ha haft en betydande 

roll på så vis att om det funnit mer tid att utföra fler intervjuer på hade studien kunnat öka 

sin mängd av datainsamling och ge studien en större reliabilitet och validitet.  

Förslag till framtida forskning 

 Framtida forskning inom ämnena chefskap, genus och fördomar är alltid 

aktuellt och föränderligt, i den här studien blev det tydligt att många deltagare anser att 

de fördomar som finns än idag ser annorlunda ut än för 20 år sedan. Det skulle vara 

intressant att i framtida forskning göra en internationell studie för att se hur Sverige skiljer 

sig gentemot andra länder men även att göra studier med intersektionellt perspektiv för 

att lyfta fram hur olika maktordningar påverkar varandra.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Intervjuguide 
 
(Muntlig information som ges innan intervjun påbörjas) 

 

Stort tack för att du vill ställa upp som deltagare i den här studien.   

Jag som utför studien heter Lisa Erenger och studerar på Linnéuniversitetet. Jag ska 

göra en kvalitativ studie i psykologi. Studiens syfte är att undersöka och beskriva de 

fördomar som eventuellt finns kring chefskap ur ett genusperspektiv. Jag vill med det 

här brevet ge dig lite information inför intervjun.  

 Du kommer ha rätt att avbryta intervjun när du vill och deltagandet är helt 

frivilligt. Jag skulle önska att få spela in intervjun om det känns okej för dig.  Det 

inspelade materialet kommer att anonymiseras. Det kommer inte vara möjligt att 

identifiera dig och vad du sagt. Om du säger något under intervjun som du sedan inte 

vill ska tas upp i studien så är det bara att ta kontakt med mig så tar jag bort det 

materialet.  

 

 Känns det okej att vi påbörjar intervjun?  

 

Planerade intervjufrågor, följdfrågor kommer  att ställas och anpassas efter 

informantens svar.  

Bakgrundsfrågor:  

Kön:  

Ålder:  

Har du idag en manlig eller kvinnlig chef?  

Har du tidigare haft en chef av det andra könet?  

Hur många års arbetslivserfarenhet har du?  

Har du själv haft arbetsledande roll?  

1.   Vad tänkte du först på när jag introducerade ämnet? 
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2.   Om du föreställer dig en typisk manlig chef. Vad tycker du är de mest 

utmärkande positiva och negativa egenskaperna hos en typisk manlig chef?  

(Försöka utveckla eller ge exempel) 

3.   Om du föreställer dig en typisk kvinnlig chef. Vad tycker du är de mest 

utmärkande positiva och negativa egenskaperna hos en typisk kvinnlig chef? 

(Försöka utveckla eller ge exempel) 

4.   Hur vanligt tror du att det är med fördomar mot kvinnliga chefer? (Varför? Vad 

kommer de ifrån? Uppväxten? Normer?) 

5.   Om det finns fördomar mot kvinnliga chefer, vilka tror du att de är?  

6.   Hur vanligt tror du att det är med fördomar mot manliga chefer? (Varför? Vad 

kommer de ifrån? Uppväxten? Normer?) 

7.   Om det finns fördomar mot manliga chefer, vilka tror du att de är? 

8.   Hur är din upplevelse av en bra chef? 

9.   Hur är din upplevelse av en dålig chef? 

10.  Har du något mer du vill tillägga?  

11.  Hur kändes intervjun? 

 

 

Tack för ditt deltagande och tveka inte att höra av dig om du har några frågor. 

Vänliga hälsningar/ Lisa Erenger 
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Bilaga 2 Informationsbrev  
 

Stort tack för att du vill ställa upp som deltagare i den här studien.   

Jag som utför studien heter Lisa Erenger och studerar på Linnéuniversitetet. Jag ska 

göra en kvalitativ studie i psykologi. Studiens syfte är att undersöka och beskriva de 

fördomar som eventuellt finns kring chefskap ur ett genusperspektiv. Jag vill med det 

här brevet ge dig lite information inför intervjun.  

 Du kommer ha rätt att avbryta intervjun när du vill och deltagandet är helt 

frivilligt. Jag skulle önska att få spela in intervjun om det känns okej för dig.  Det 

inspelade materialet kommer att anonymiseras. Det kommer inte vara möjligt att 

identifiera dig och vad du sagt. Om du säger något under intervjun som du sedan inte 

vill ska tas upp i studien så är det bara att ta kontakt med mig så tar jag bort det 

materialet. Tid för intervju kommer bokas in i god tid och plats för intervjun väljs av dig 

som deltagare.  

 

Stort tack för att du vill delta och tveka inte att höra av dig om du har några frågor. 

Vänliga hälsningar/ Lisa Erenger 
 

Kontaktuppgifter: 
le222rh@student.lnu.se 
 
 
 

 

 

 

 


